
м. Чернігів, 7-8 вересня 2018 р. │ 43 

 

особистий досвід, усвідомлювати роль біологічних знань у 

розумінні явищ живої природи і фактів, у безпечному існуванні у 

соціоприродному середовищі, успішній діяльності себе і оточуючих. 

Виконання подібних завдань здатне запобігти формуванню в учнів 

та їхніх батьків уявлення, що біологія далека від їх життєвих потреб, 

сприяє розвитку у підлітків умінь розв’язувати навчальні і 

позанавчальні проблеми.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
У сучасних умовах розвитку людської цивілізації проблема 

взаємодії суспільства і природи набуває важливого значення. 
Людство нарешті усвідомило, що посилення впливу на довкілля 
може стати безконтрольним і загрожує існуванню всієї цивілізації. 
Важливе значення у подоланні екологічної кризи, на думку 
науковців, належить освіті підростаючого покоління, зокрема 
середній освіті, що покликана формувати екологічну культуру, 
фундаментальні екологічні знання, екологічне мислення і 
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свідомість, що ґрунтуються на бережливому ставленні до природи, 
як унікального ресурсу.  

Мета даної публікації – з’ясувати значення, шляхи та методи 
формування екологічної компетентності учнів під час вивчення 
шкільного курсу «Біологія». 

Нині екологічну освіту й виховання розглядають як аспект 
гуманізації шкільної освіти, що передбачає засвоєння суспільних 
духовних цінностей, оскільки духовність немислима без 
усвідомлення єдності людини й природи. Це почуття є органічним 
для гармонійно розвиненої особистості, а його брак означає 
неповноцінність людини як члена суспільства, оскільки є 
першопричиною хижацького ставлення до природи. Результатом 
екологічного виховання є формування екологічної культури кожної 
людини й суспільства загалом [2]. 

Дуже важливим є те, щоб усвідомлення значимості природи 
стало внутрішнім надбанням особистості. Тому потрібно формувати 
екологічну свідомість школярів, що проходить найбільш ефективно, 
якщо педагогічний процес екологічного виховання враховує 
психологічні особливості учнів та процеси формування екологічної 
свідомості. 

Головна роль у процесі набуття учнями екологічної 
компетентності належить саме школі, адже саме в цей віковий 
період відбувається становлення основ екологічної компетентності й 
екологічної культури, цілісного світогляду, що є складовими 
інтелектуальної сфери підлітка. У цей віковий період у школярів 
формується система переконань, що здійснюють вплив на потреби і 
прагнення людини. Діти набувають уміння аргументувати свої 
судження, доводити істинність чи помилковість окремих положень, 
робити висновки й узагальнення, розвивається критичність 
мислення. Усе це впливає на становлення особистості підлітка, 
вироблення свого власного стилю поведінки у взаємовідносинах з 
природою [2].  

Екологічна освіта і виховання покликані забезпечити 
підростаюче покоління науковими знаннями про взаємозв’язок 
природи та суспільства, допомогти зрозуміти багатогранне значення 
природи для суспільства в цілому і кожної людини зокрема, 
сформувати прагнення і вміння брати активну участь в охороні й 
поліпшенні навколишнього середовища. Екологічна освіта і 
виховання дасть можливість учням в систематичному прийнятті 
рішень щодо врахування екологічних наслідків власної діяльності, 
що чинить певний вплив на довкілля.  
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Основою екологічної компетентності є екологічні знання, досвід 
практичної діяльності в довкіллі. Набуті екологічні знання є 
власним надбанням особистості, вони формуються під впливом 
екологічної інформації. Таку інформацію учні дістають на заняттях 
із природничих предметів, значною мірою на уроках біології. Адже 
з усіх природничих наук саме біологія має з екологією найбільш 
тісні зв’язки. Наприклад, на уроках біології вони дізнаються про 
необхідність збереження рослин і тварин, що занесені до Червоної 
книги України (зокрема, про збереження першоцвіту, який щовесни 
знищується тоннами); на уроках хімії – про перенасичення ґрунтів 
та природних водойм нітратами від невмілого користування 
добривами, забруднення довкілля продуктами хімічної і 
нафтохімічної промисловості; на уроках фізики – про спроби 
побудови атомних електростанцій у сейсмічно активних зонах (на 
щастя прийдешніх поколінь, припинено будівництво такої станції в 
Криму); на уроках географії – про випадки нераціонального 
використання природних ресурсів, виснаження малих річок, обвали 
ґрунту, тощо [1].  

Сьогодні розв’язок суперечностей між потребами людини і 
можливостями природи здійсненний лише за умови зміни всієї 
системи цінностей людини, її екологічної компетентності й 
екологічної культури загалом, формування якої в молоді набуває 
дедалі більшого значення. Нині спостерігається нова парадигма 
взаємодії людини з довкіллям – парадигма спілкування, ідеї рівного 
партнерства у взаємозв’язку біосфери та інтелектуальної сфери – 
ноосфери («ноос» – розум) [5]. За сучасними уявленнями, ноосфера – 
це сфера гармонійної взаємодії природи і суспільства, у межах якої 
розумна діяльність стає головним, вирішальним чинником розвитку 
біосферних процесів. Перехід до ноосфери – ідеальний варіант 
майбутнього, в основі якого лежить гармонізація відносин між 
біосферою та господарською діяльністю людини. Для цього необхідно 
набуття людиною у процесі навчання екологічної компетентності, 
значна ціннісна перебудова екологічної свідомості людей, зміна 
споживацьких настроїв на духовні, естетичні, пізнавальні мотиви 
відносно довкілля [3]. Результатом набуття екологічної 
компетентності підростаючим поколінням є розуміння первинності 
законів природи щодо соціальних законів, усвідомлення зростання 
взаємозалежності і взаємовпливу природи та суспільства, особистої 
відповідальності за екологічні проблеми не лише свого освітнього 
простору, свого регіону, а й світу загалом (глобальне сприйняття) [6].  
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За висновками вчених, екологічна освіта здатна впливати на 
усвідомлення власної причетності до екологічних проблем, 
врахування у професійній, суспільній і побутовій діяльностях 
наслідків впливу на довкілля й таким чином спрямована на 
формування екологічно компетентної особистості учня [4]. 

Отже, екологічна освіта і виховання покликані забезпечити 
підростаюче покоління науковими знаннями про взаємозв’язок 
природи і суспільства, допомогти зрозуміти багатогранне значення 
природи для суспільства в цілому та кожної людини зокрема, 
сформувати прагнення і вміння брати активну участь в охороні й 
поліпшенні навколишнього середовища.  

У зв’язку з цим виникає необхідність суттєвого удосконалення 
змісту навчального процесу, створення відповідних педагогічних 
умов для екологічного виховання школярів, відбору оптимальних 
форм, методів і прийомів навчання екології [7]. Екологія життєво 
необхідна світу, вона стала частиною нашого життя, і від уже 
зроблених страшних помилок врятувати може лише вона.  
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