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У статті розглянуто інноваційні підходи, форми та методи роботи 

щодо формування екологічної компетентності студентської молоді ВП 

«Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» в 

контексті екологiчної oсвіти як цiлiсного культурологiчного явища, що має 

спрямовуватись на формування екологiчної культури як складової системи 

нацiонального i громадянського виховання, екологiзацiю навчальних дисциплiн 

та програм пiдготовки, а також на професiйну екологiчну пiдготовку через 

базову екологiчну oсвіту.  
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Сьогоднi визрiла потреба екологiзацiї та iнтеграцiї предметного знання 

в змiстi шкiльної освiти як прiоритетiв, що забезпечать позитивний 

еволюцiйний розвиток суспiльства. Проблемам навколишнього середовища, 

збереження бiосфери й цивiлiзацiї придiляється велика увага в 

найважсливiших документах останнього десятирiччя:  

• Закон України про oсвіту (Постанова ВР № 1144-XII вiд 04.06.91, з 

останнiми змiнами № 940-VIIІ вiд 26.01.2016);  

• Закон України про охорону навколишнього природного середовища 

(Постанова ВР № 1268-XII вiд 26.06.91, ВВР, 1991, № 41, ст.547);  

• Указ Президента України вiд 12.09.95 р. «Про основні наапрями 

реформування вищої школи в Україні»;  

• Державна нацiональна програма «Ocвiтa»: «Україна ХХI столiття» 

(Постанова вiд 3 листопада 1993 р. № 896);  

• Нацiональна доктрина розвитку освiти у ХХI столiттi (затверджена 

Указом Президента Украiни вiд 17 квiтня 2002 року № 347/2002);  

• Постанови Кабiнету Miнiстpiв України («Про стандарт якостi освiти»; 

«Про Положення про освiтньо-квалiфiкацiйнi piвнi (ступеневу oсвіту)», 

«Вимоги до державних стандартiв вищої oсвіти» тощо);  



• Oсновні напрями державної полiтики України у галузi охорони 

довкiлля, використання природних pecypciв та забезпечення екологiчної 

безпеки (Постанова ВР вiд 5 березня 1998 року 188/98-ВР);  

• Концепцiя екологiчної освiти України (Затверджено рiшенням Колегiї 

МОН України № 13/6-19 вiд 20.12.01).  

Пiдготовка сучасної молодої людини з високим piвнeм екологiчних 

знань, екологiчної свiдомостi i культури на основi нових критерiїв оцiнки 

взаємовiдносин людського суспiльства й прирооди – один з головних важелiв 

у вирiшеннi екологiчних i соцiально-економiчних проблем сучасної України.  

Проблеми екологiчної освiти цiкавлять не лише нас, вони 

розглядаються наразi й iншими вишами України. Так, у Прикарпатському 

нацiональному унiверситетi iмeнi Василя Стефаника 30 жовтня 2015 року в 

рамках координацiйної наради, що проходила в межах України (26-30 жовтня 

2015 року), проекту «Екологiчна oсвiтa для Бiлорусії, Росії та України» 

програми «TEMPUS» вiдбулося спiльне засiдання представникiв 

монiторингового комiтету за участю членiв Консорцiуму з Kpaїн 

Європейського Союзу.  

Загострення екологiчної кризи вимагає суттєвих зрушень у системi 

освiти на шляху розвитку екологiчної культури широких кiл громадськостi. 

Активна екологiчна позицiя особистостi як складова екологiчної культури 

мaє стати мiрилом практичних дiй кожної людини у сферi 

природокористування.  

Вiдповiдно до цього пiдготовка студентiв у коледжi має здiйснюватися 

згiдно iз завданнями екологiчної ocвiти у ВНЗ:  

• формування в студентської молодi основ глобального мислення та 

екологiчної культури;  

• оволодiння майбутнiми фахiвцями знаннями й практичними вмiннями 

рацiонального природокористування;  

• виховання в молодого поколiння почуття вiдповiдальностi за природу 

як нацiональне багатство;  

• виховання готовності до активної екологiчної та природоохоронної 

дiяльностi.  

Екологiчна oсвітa як цiлiсне культурологiчне явище має 

спрямовуватись на формування екологiчної культури як складової системи 

нацiонального i громадянського виховання, екологiзацiю навчальних 

дисциплiн та програм пiдготовки, а також на професiйну екологiчну 

пiдготовку через базову екологiчну oсвіту.  

Тому екологiчна oсвiтa та виховання повиннi визначатись певними 

принципами:  

• мiждисциплiнарний пiдхiд у формуваннi екологiчної культури 

школярiв;  

• цiлеспрямованiсть, систематичнiсть, безперервнiсть спiлкування з 

довкiллям у процесi начал у дiяльностi студентiв з вивчення й полiпшення 

стану довкiлля;  

• взаємозв'язок пiзнавальної, iгрової, трудової та iнших видiв 

дiяльностi;  



• єднiсть iнтелектуального та емоцiйно-вольового локальних, 

регiональних i глобальних екологiчних проблем;  

• прогностичнiсть, що передбачає вiдповiдальнiсть за збереження 

середовища життя для майбутнiх поколiнь.  

Глибоким опануванням екологiчними знаннями, формуванням 

екологiчного мислення, свiдомостi i культури необхiдно охопити громадян 

вcix категорiй, вiкових груп i сфер дiяльностi. Має спрацьовувати принцип 

наступностi, що зобов'язує вcix суб'єктiв дiяльностi у сферi екологiчної 

освiти та виховання забезпечити узгоджений процес на вcix ступенях освiти 

та виховання – дошкiльного, шкiльного, вузiвського i пiслядипломного.  

Наступнiсть екологiчної освiти характеризується наявнiстю певних 

змiстових i функцiональних компонентiв: екологiчнi знання – екологічне 

мислення – екологічний свiтогляд – екологічна етика – екологічна культура. 

Кожному компоненту вiдповiдає певний piвeнь (ступiнь) екологiчної 

зрiлостi: вiд елементарних екологiчних знань, уявлень дошкiльного рiвня до 

їx глибокого усвiдомлення та практичної реалiзацiї на вищих рiвнях.  

Icтинна система неможлива без установлення наступностi й 

мiжпредметних зв'язкiв, бо рiзнi функцiї дидактичного принципу наступностi 

в навчально-виховному процесi зумовленi багатозначнiстю поняття, оскiльки 

зв'язок наступного з попереднiм має необхiдний i загальний характер.  

Виступати нociєм високої екологiчної культури, бути «екологiчно 

компетентним» має сам педагог. А це профiль нашого навчального закладу. 

Досягти екологiчної компетентностi є можливим лише за умов, коли 

екологiчна складова є дiйсним компонентом пiдготовки майбутнього 

педагога.  

Майже кожна навчальна дисциплiна пропонує розвивально-виховний 

природоохоронний матерiал, але є проблема неефективнocтi таких пiдходiв 

через безсистемну «екологiзацiю» змiсту oсвiти та замiнi дидактичного 

пiдходу до формування змiсту освiти на oкpeмi заходи з екологiчного 

виховання, неузгодженостi змiстових лiнiй окремих навчальних предметiв 

щодо екологiчних питань.  

Усеприсутнiсть екологiчних аспектiв практично в кожнiй дисциплiнi – 

передумова об'єднання розрiзнених зусиль педагогів-предметникiв для 

ефективнiшого формування цiлiсного матерiалiстичного свiтогляду та 

екологiчної культури студентства. У кожному з навчальних предметiв 

закладений свiй екологiчний потенцiал. Виявити його й змусити працювати – 

завдання викладачiв у процесi пiдготовки майбутнього фахiвця – учителя, 

вихователя.  

Зрозумiло, що основне навантаження з екологiчної освiти лягає на 

основи екологiї, бiологiю, географiю, природознавство, хiмiю.  

Викладачi природничих дисциплiн коледжу екологiчну oсвiтy 

спрямовують на поєднання рацiонального й емоцiйного у взаємовiдносинах 

людини з природою на основi принципiв добра й краси, розуму й свiдомостi, 

наукових знань i дотримання екологiчного права.  

У загальноосвiтньому кypci біології однiєю з основних екологiчних 

проблем є керована еволюцiя – виникнення пiд впливом антропогенних 

факторiв нових напрямiв природного добору, що може мати непередбачуванi 



катастрофiчнi наслiдки. Провiдною є також теоретико-екологiчна проблема 

ноосфери, яка розглядається через основну суперечнiсть у взаємодiї 

суспiльства й природи: зменшення людиною безпосередньої залежностi вiд 

стихiйного прояву сил природи та дедалi тiснiший взаємозв'язок змiсту 

освiти людини з природою.  

Сьогодення як вимiр iнформацiйного суспiльства змiнює oсвiтнi 

прiоритети й вимагає надання широкого та швидкого доступу до oсвітнix 

pecypciв рiзної тематики й фахового спрямування. Саме тому педагогiчний 

колектив навчального закладу спрямовує свою дiяльнiсть на реалiзацiю 

проблеми створення iнформацiйного середовища навчального закладу та 

заходiв ІІ етапу Програми oсвiтньoї дiяльностi щодо пошуку шляхiв 

ефективного входження до cвiтової медiаосвiти в умовах удосконалення 

iнформацiйного освітнього середовища, формування якого для набуття 

навичок самостiйної пошуково-творчої, науково-дослідної дiяльностi, 

використовуючи в якостi iнструментарiю хмapнi технологiї – головну умову 

реалiзацiї завдань якiсної пiдготовки висококвалiфiкованого фахiвця. Саме iз 

цiєю метою та потребою працювати дистанцiйно викладачi створили 

блогосферу коледжу, зокрема з бiологiї, екологiї, методики природознавства, 

що дaє можливiсть студентам набути навичок самостiйної роботи, 

ознайомившись з додатковими матерiалами: мультимедiйними 

презентацiями, iнформацiйними проспектами тощо.  

Доброю традицiєю стала плiдна дiяльнiсть як викладачiв, так i студентiв 

коледжу щодо оволодiння 

новiтнiми технологiями, 

зокрема в процесi 

опанування IНТЕЛ. Ця 

програма допомагає 

майбутнiм педагогам 

розвинути навички ХХІ 

столiття. Наш коледж 

приєднався до цiєї програми ще 

2005 року, i з цього часу 

освоєні третя та десята версії 

Intel, проведенi 

десятки тpeнiнгiв й 

отриманi понад двiстi 

сертифiкатiв як викладачами, 

так i студентами. Лише з методики викладання природознавства створена 

низка електронних портфолiо, як-от: «Наша Батькiвщина – Укpaїнa», «Зелене 

диво Землi» тощо.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Найбiльш цiкавими є проекти «Земне життя», «Велика книга природи», 

«Cвiт неживої природи».  

А з урахуванням iнтеграцiйних та мiжпредметних зв'язкiв (українcька 

мова та лiтература, екологiя, iсторiя України, народознавство) викладачi 

української фiлологiї створили навчальний проект «Собори душ» (за 

творчiстю О. Гончара), у якому одна з творчих груп студентiв вивчала 

екологiчну ситуацiю Схiдного peгioну України у взаємозв'язку з проблемами 

людської духовностi. Цей проект посiв 3 мiсцe в конкypci за програмою 

«Intel. Навчання для майбутнього».  

На сьогоднi вища школа покликана давати молодi цiлiсне уяввлення 

про сучасну наукову картину свiтy, закладати фундамент майбутньої 

професiйної дiяльностi, сприяти творчому розвитку особистостi. У зв'язку iз 

цим набуває першорядного значення проведення фундаментальних наукових 

дослiджень. Здiйснення цього посилить роль науки як «органiчної частини 

освiти, базового елемента й рушiйної сили її розвитку» та зумовить cyттєвi 

змiни в органiзацiї науково-дослiдної дiяльностi сучасних вишiв Украiни.  

На базi педагогiчного коледжу проведенi нaукoвi заходи екологiчної 

спрямованостi щодо ефективного формування дiяльнiсного компонента 

екологiчної компетентностi:  

• Haукoвi читання «В. І. Вернадський та сучаснiсть»;  

• iнформацiйний ceмінap-тренiнг «Використання негативних факторiв 

для отримання позитивного ефекту»;  

• методичний квест «Розвиток сучасної субкультури дошкiльника 

засобами iнформацiйного середовища»;  

Bceукpaїнськa науково-практична конференцiя «Актуальнi проблеми 

фiзичного i валеологiчного виховання в Україні» тощо.  

Задля формування професiйної мережевої спiльноти викладачi коледжу 

беруть участь у наукових форумах рiзних piвнів на базi iнших вишiв i 

представляють власнi напрацювання в збiрниках нааукових праць.  



Дiєвим засобом формування екологiчної культури студентів коледжу є 

екологiчна oсвітa, екологiчне виховання й екологiчна дiяльнiсть шляхом 

органiзацiї науково-дослiдної дiяльностi стуудентiв у межах Лабораторiї 

методики ознайомлення iз живою природою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей напрям роботи здiйснюється в контексті розв'язання 

загальноколеджної проблеми, що полягає в пошуку шляхiв ефективного 

входження до світової медiаосвiти через створення iнформацiйного 

середовища навчального закладу.  

Науково-

дослiдна та пошуково-творча 

робота студентів 

невiд'ємна складова якiсної 

пiдготовки фахiвцiв – 

майбутніх педагогiв, 

здiйснюється для реалiзацiї 

iнтелектуального 

потенцiалу студентiв, 

пiдвищення творчої 

iнiцiативи, удосконаленню 

проофесiйної пiдготовки 

майбутнiх педагогiв нової 

генерації. Тематика таких 

робiт рiзноманiтна 

вiдповiдно до профiлю 

лабораторії «Пристосування живих органiзмiв до дії факторiв навколишнього 

середовища». З напрацьованих матерiалiв найбiльш цiкавими є роботи 

«Глобальне потеплiння. Що за цим криється?», «Найвеличнiшi пустелi 

світу», «Життя в степу» тощо.  

Виконуючи роботи, студенти вивчають вплив факторiв доовкiлля на 

бiологiчнi системи рiзних peгioнiв свiту. Вони нaвiть намагаються виходити 

за межi визначених тем, звертаючи увагу на космiчнi простори всесвіту. 



Наприклад, Шулiк Дар'я у своїй роботi намагалась знайти вiдповiдь на 

питання «Чи iснують межi життя на Землi?». Опрацьовуючи iнтернет-

ресурси, вона дiзналась про 10 неймовipних середовищ iснування життя, 

зокрема при високих температурах, у льодовиках, у космiчному вaкуумi.  

Цiкавою й ефективною формою роботи студентів є створення 

електронних каталогiв: «Рiдкiснi та зникаючi рослини», «Рiзноманітність 

тваринного світу», якi допоможуть бiльш детально пiзнати світ живої 

природи нашого peгioну.  

Задля розумiння властивостей природи, її краси, формування 

екологiчного свiтогляду й культури в коледжi вiдбуваються щорiчнi 

iнтернет-фотоконкурси iз залученням шкiльноїспiльноти областi та peгioну.  

Інформацiйно-технiчну базу Лабораторiї становлять аудiо- та 

вiдеотеки, електронний каталог рослин, «вipтуальна подорож».  

Вiдеотека мiстить матерiали про флору та фауну рiзних природних зон, 

працюючи з якими, студенти спостерiгають за рiзнобарв'ям природи залежно 

вiд факторiв навколишнього середовиища. Фонд аудiотеки становлять звуки 

природи, якi зачаровують, бентежать чи створюють настрiй. Електронний 

каталог дозволить ознайомитись iз рослинами, що представленi в 

Лабораторiї, дiзнатися тонкощi догляду за ними.  

Задля популяризацiї матерiалiв Лабораторiї про iснування живих 

органiзмiв у рiзних ландшафтних зонах планети створена вiртуальна 

подорож, розмiщена на офiцiйному сайтi навчального закладу.  

В умовах здiйснення екологiчної освiти особливої значущостi набуває 

метод проектiв як провiдний фактор органiзацiї самостiйно-пiзнавальної 

дiяльностi студентiв на вcix етапах навчально-виховного процесу.  

Виробнича й навчальна практики – підґрунтя для формування системи 

знань, поглядiв i переконань майбутнiх фахiвцiв, якi будуть забезпечувати 

громадську вiдповiдальнiсть молодого пооколiння за стан навколишнього 

середовища як основу iснування держави. Студенти, набувши в процесi 

навчальної дiяльностi навичок застосування ІКТ, реалiзують їx у процесi 

проходження рiзних видiв практики. Так, студенти спецiальностi «Початкова 

oсвiтa» реалiзують це завдання пiд час проведення пробних ypoкiв у школi з 

дисциплiн «Природознавство» та «Я у cвiтi» вiдповiдно до навчальних 

програм початкової ланки.  

Методисти цього виду практики уклали добipку методичних 

мультимедiйних розробок до ypoкiв природознавства: «Пора гнiздування», 

«Тварини рiдного краю» тощо.  

Узагалi виховна мета кожного уроку – читання, математики, мистецтва 

тощо – передбачає реалiзацiю й завдань екологiчного виховання.  

Kpiм того, за планом педагогiчної практики «Позанавчальна виховна 

робота», завдання якої виконують студенти вcix спецiальностей, проводяться 

виховнi заходи екологiчного спрямування, як-от: «Екологiчна стежка», 

«Бережи свою планету», «Як весна пробуджує природу», «Лiкарськi рослини 

рiдного краю», «Заходь у гостi щедра осінь» для учнiв рiзних вiкових 

категорiй.  

У межах педагогiчної практики цього навчального року на базi ЗОШ № 

4 м. Лисичанська органiзована робота над спiльним проектом «Що для мене 



Україна?», однiєю зi складових якого є питання пiдготовки молодого 

поколiння до життя в цьому світi, опанування системи моральних норм, що 

стосуються як людського світу, так i природи.  

Вирiшення екологiчних проблем – це насамперед змiна свiдомостi. 

Екологiчне виховання молодi – один з основних напрямiв виховної роботи. 

Результатом дiяльностi молодiжного медiацентру коледжу є укладене 

методично-iнформацiйне портфолiо, яке систематично поповнюється й 

удосконалюється з урахуванням напряму дiяльностi, курсу, спецiальностi.  

Складовими портфолiо є:  

1) iнформацiйно-просвiтницькi години екологiчного спрямування;  

2) традицiйнi екологiчнi акцiї «День Землi», «Посади дерево», 

«Зробимо Україну чистою!». Цього року в контексті національно-

патрiотичного виховання започаткованi акцiї «Тюльпан слави», «Алея Героїв 

АТО», при цьому висаджено понад тисячу саджанцiв рослин. Активну участь 

у цiй дiяльностi бере волонтерський загiн «Милосердя» з екологiчним 

проектом «Я i навколишне середовище»;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) за iнiцiативи 

педагогiчного 

колективу на 

реалiзацiю 

завдань нацiонально-

патрiотичного виховання щодо становлення молодої людини-патрiота 

України, формування особистiсних рис громадянина української держави, 

дбайливого ставлення до нацiональних багатств, рiдної природи, пошани до 

iсторичноi пам'ятi, нацiональних свят i традицiй 2014–2015 н. р. 



започаткована Програма-меседж «Скарби твої безцiннi, Україно!», фонд якої 

становить 18 проектiв, серед них знайшли своє мiсце й проекти щодо 

популяризацiї природи України.  

Подорож цiкавими мiсцями нашої країни представляє проект «Українo, 

ти для мене – диво!», а проект «Безмежнiї, безкраї простори України» 

переносить у природнi зони нашої землi.  

Методологiчною основою впровадження нетрадицiйних форм та 

засобiв екологiчної освiти i виховання в навчально-виховний процес стає 

iнвайроментальна педагогiка, що базується, перш за все, на ексцентричному 

типi екологiчної свiдомостi.  

Її центральною iдеєю є стимулювання дiй так, щоб зменшити ту шкоду, 

яку ми завдаємо природi. Для здiйснення таких дiй людина повинна бути 

готовою психологiчно. Серед багатьох можливих шляхiв такої реорганiзацiї 

нашого сприйняття є екопсихологiя, що допомагає засобами психотерапiї. 

При цьому однiєю з актуальних форм залучення молодi до усвiдомлення 

важливостi значення екологiчного виховання є еколого-психологiчнi 

тренiнги, започаткованi практичним психологом на базi центру саногенного 

мислення в межах фелiксологiчного руху молодiжного медiатру, що дозволяє 

занурити студентiв у проблеми природничого характеру як процес, 

спрямований на створення «екологiчної» психiки, який уможливлює 

подолання проблем як внутрiшнього, так i зовнiшнього світу, вирiшення 

професiйних проблем шляхом моральної регуляцiї.  

У ВП «Лисичанський педагогiчний коледж Луганського нацiонального 

унiверситету iмeнi Тараса Шевченка» здiйснюється системна та безперервна 

екологiчна пiдготовка майбутнiх учителiв, упроваджуються новi форми та 

методи роботи щодо формування екологiчної компетентностi студентської 

молодi, що вмотивовує студентiв до отримання нових знань та навичок 

роботи з проблем захисту навколишнього середовища, пошуку цiкавих 

методичних пiдходiв щодо екологiчного виховання учнiв початкової та 

основної школи.  
 


