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Пояснювальна записка 

 

На державному іспиті з екології та методики навчання здійснюється 

остання перевірка підготовленості майбутнього вчителя в галузі природничо-

наукової освіти. За своїм змістом і методикою проведення цей іспит істотно 

відрізняється від інших іспитів з окремих предметів.  

На державному іспиті студент повинен показати, перш за все, розуміння 

основних законів і закономірностей науки, її практичне значення і 

перспективи розвитку. У той же час, він повинен продемонструвати своє 

вміння орієнтуватися у фактичному матеріалі, в найважливіших джерелах 

його поповнення та оновлення. Випускник повинен мати уявлення про 

сучасні фундаментальні наукові дослідження. Він повинен вміти 

продемонструвати знання основних монографічних і періодичних видань, в 

яких висвітлено останні наукові досягнення.  

Програма покликана сприяти систематизації науково-теоретичних та 

навчально-практичних знань студентів, отриманих протягом всього терміну 

навчання, що в свою чергу вплине на якість і рівень підготовки студентів до 

підсумкового державного іспиту. Студенти мають можливість завчасно 

ознайомитися зі змістом цієї програми і керуватися нею при підготовці до 

іспиту. Підготовка до Державного іспиту передбачає організацію циклу 

оглядових лекцій щодо концептуальних засад освітньої програми за 

спеціальністю «Хімія*» спеціалізація екологія, відповідно до Державного 

освітнього стандарту.  

Програма включає розділи по вивченим екологічних дисциплін, а також 

питання з методики навчання екології. У структурному відношенні кожен 

екзаменаційний білет містить три основні питання: два - з екологічних 

дисциплін та один з методики навчання екології. Однак в програму включені 

не всі розділи відповідних курсів, а тільки вузлові проблеми. Перевага 

віддається питанням теоретичного характеру. Природно, що серед питань є 

такі, які відображають регіональну специфіку, в тому числі техногенні 



проблеми, стан навколишнього середовища, і особливо природоохоронних 

заходів.  

Поряд з цим в екзаменаційні білети включені питання комплексного 

характеру, винесені в розділ «Вступ», а також предметні питання щодо стану 

навколишнього середовища в межах України і всієї планети.  

Основна мета державного кваліфікаційного іспиту як форми підсумкової 

атестації - виявити професійну готовність студента до здійснення 

педагогічної діяльності в освітніх установах.  

Завдання державного іспиту:  

- систематизація отриманих за роки навчання знань і умінь з 

навчальних дисциплін предметної і загально-професійної підготовки;  

- цілісне осмислення студентом існуючої практики шкільної й 

вузівської природничої та екологічної освіти, а також проблем і 

перспектив їх вдосконалення;  

- уточнення, коректування, студентом власних професійних 

педагогічних поглядів, переконань, відносин, оцінок, установок, 

позицій, що забезпечують професійну спрямованість майбутньої 

педагогічної діяльності;  

- діагностика екзаменаційною комісією рівня розвитку природничо-

наукового мислення, знання основних питань теорії освітнього 

процесу, моделей його реалізації в системі шкільної та вузівської 

освіти минулого і сьогодення, вміння самостійно вирішувати 

професійні завдання різного характеру і рівня складності.  

Програма державного іспиту включає вузлові питання екологічної науки 

і методики навчання екології. 

Велика частина цих питань відноситься до теоретичних аспектів 

природокористування; загальної, глобальної, регіональної екології; екології 

грунтів; соціальної екології; екології людини; КСЕ; моніторингу 

навколишнього середовища; методам екологічних досліджень і методики 

викладання екології,  і пропонує широку ерудицію і глибоке розуміння 



студентом, основних теоретичних положень, категорій і понять як з екології, 

так і з педагогіки (теорія змісту освіти і процесу навчання, технології і 

методики навчання в професійній педагогічній діяльності) і педагогічної 

психології (закономірності розвитку особистості, перебіг психічних і 

психофізіологічних процесів у учнів різного віку). 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА  

 

Поняття екологічної безпеки. 

Визначення та сутність поняття екологічної безпеки. Історія становлення 

поняття "екологічна безпека". Основні аспекти екологічної безпеки. Головні 

риси екологічної безпеки. Основні критерії екологічної безпеки. Інтереси у 

сфері екологічної безпеки. 

Аналіз ризику – основа для розв’язання проблем безпеки діяльності 

людини. Ідентифікація загроз екологічній безпеці. 

Визначення та формалізація терміну «ризик». Аспекти ризику. 

Методологія оцінки ризику. 

Довкілля як сукупність умов проживання людини. Роль суспільства в 

забезпечення потреб та інтересів людей. Загальний контекст управління в 

галузі охорони довкілля. 

Ідентифікація загроз екологічній безпеці. Зовнішні загрози. Внутрішні 

загрози. Нетрадиційні загрози.  

Екологічний аспекти науково-технічної революції. Соціально-екологічна 

політика держави. Проблеми оптимізації та гармонізації системи 

«суспільство-природа».  

Визначення та кількісні оцінки внутрішніх загроз екологічної безпеки. 

Джерела потенційних небезпек зовнішнього та внутрішнього 

середовища організації (підприємства, установи). 



Поняття середовища організації. Ресурси, умови та фактори організації. 

Аналіз стану макро- та мікросередовища організації. 

Зовнішнє оточення організації, середовище прямого і непрямого впливу. 

Чинники зовнішнього середовища: політичні, соціокультурні, науково-

технічні та екологічні. 

Внутрішнє середовище. Внутрішні складові організації та їх 

взаємозв’язок. Фактори внутрішнього середовища. Класифікація 

неконтрольованих факторів. Аналіз загроз та можливостей зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

Ризик у діяльності підприємства, організації, установи. 

Безпека та небезпека життя та діяльності в соціумі. Людина як суб’єкт 

системи управління безпекою життя та діяльності. 

Техногенні небезпеки та їх вплив на діяльність людини.  

Законодавчі та нормативно-правові акти з питань охорони 

довкіття. 

Конституція України – провідник і гарант встановлення безпеки на 

державному рівні. 

Закон «Про національну безпеку України». Закон «Про цивільну 

оборону України». Закон «Про охорону навколишнього природного 

середовища» 

Кодекси і Закони України, що встановлюють право громадян на надання 

їм допомоги і захисту в будь яких умовах їх знаходження, праці та існування. 

Система екологічного законодавства. Удосконалення правових засад 

управління, контролю в галузі використання природних ресурсів, охорони 

довкілля, забезпечення екологічної безпеки. 

Національна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища. 

Концепція захисту населення від загроз та виникнення надзвичайних 

ситуацій. 



Міжгалузеві і галузеві правила і норми та системи стандартів щодо 

нормативного регулювання безпеки життєдіяльності.  

Управління ризиком в екологічних системах. 

Ймовірність виникнення негативного впливу чинників природного чи 

техногенного походження як фактор ризику. Небезпеки та усвідомлена 

можливість існування ризику. Оцінка ризику екологічної небезпеки за 

літогеохімічними, гідрогеологічними та інженерно-геодинамічними 

складовими. Моніторинг довкілля. 

Класифікація ризиків. Компоненти, що характеризують ризик. Окремі 

види ризиків: індивідуальний, колективний, прийнятний, мотивований 

(обґрунтований) та немотивований (необґрунтований) та  характеристика 

управління ними. Збитки та їх аналіз. Загальна схема управління ризиками. 

Оцінка ризику впливу антропогенних чинників на безпеку і здоров’я 

людини. Аналіз ризику – найважливіша складова управління безпекою. 

Екологічна безпека та нормування. Екологічні стандарти та інструменти. 

Визначення факту небажаної дії. 

Об’єктивний і суб’єктивний методи визначення вірогідності небажаної 

події. 

Якісний аналіз небезпек. Типи аналізу. Методи та прийоми, що 

використовуються при аналізах. Попередній аналіз небезпек. Ризик – як 

оцінка небезпеки та методи його визначення.  

Величина ризику. Ризик загибелі людей в Україні та США від різних 

джерел небезпеки в побуті. 

Методика вивчення ризиків та їх прийнятних рівнів для об'єктів 

підвищеної небезпеки. Аналіз дерева помилок (АДП). 

Система інформаційного обслуговування охорони довкілля. 

Особливості інформаційної системи в галузі екологічної безпеки. 

Збір і обробка екологічної інформації. Первинна інформація для 

розрахунку збитку по охороні здоров'я. Інформація з житлово-комунального 



господарства і побутового обслуговування населення. Загальна схема збору 

інформації з сільського і лісового господарств. 

Інформаційне обслуговування охорони атмосфери. Статистичний облік 

в області охорони атмосферного повітря від забруднення. 

Планування та система заходів запобігання та реагування на 

надзвичайні ситуації. 

Надзвичайні ситуації, їх визначення та ознаки. Класифікація 

надзвичайних ситуацій. 

Чинники надзвичайних ситуацій. Порогове значення класифікаційної 

ознаки надзвичайної ситуації. Джерело надзвичайної ситуації. Рівні 

надзвичайних ситуацій. Загальні та класифікаційні ознаки надзвичайних 

ситуацій.  

Надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціально-політичного 

та воєнного, економічного, соціального, інформаційного, змішаного та 

іншого характеру. Загальні причини виникнення, вид прояву, сфера, 

наслідки, терміни та масштаби прояву надзвичайних ситуацій. Механізми 

оцінки. 

Планування системи заходів щодо запобігання виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Екологічні механізми природоохоронної діяльності 

природокористування в Україні. 

Загальні положення. Збір за забруднення довкілля. Відшкодування 

збитків, заподіяних порушенням природоохоронного законодавства. Збір за 

спеціальне використання природних ресурсів. 
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МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ 

 

Класифікація систем екологічного моніторингу. 

Основні поняття та визначення. Особливості моніторингу природних 

екосистем, с.-г. угідь та урбанізованих територій. Методи проведення 

моніторингових досліджень. 

Підходи до класифікації об’єктів досліджень. Класифікація за 

джерелами впливу на довкілля (види промисловості), за рівнем спостережень 

(локальний, глобальний), за реакцією об’єктів моніторингу на фактичні дії 

(біологічний, геоекологічний тощо). 

Нормативно-правове і методичне забезпечення державної системи 

моніторингу. 

Стан і принципи функціонування державної системи моніторингу 

довкілля. Базовий (стандартний) моніторинг. Кризовий (оперативний) 



моніторинг. Науковий (фоновий) моніторинг. Концепція державної системи 

моніторингу довкілля 2007 року. 

Організація моніторингу за станом атмосферного повітря. 

Структура атмосфери Землі. Ocнoвні складові cyxoгo чистого повітря в 

пpизeмнoмy шapi атмосфери. Джерела забруднень атмосферного повітря, їх 

класифікація. Класифікація забруднювальних речовин, які потрапляють в 

атмосферу. Особливості відбору проб атмосферного повітря. 

Організація спостережень за забрудненням водних середовищ. 

Моніторинг поверхневих вод суші. 

Класифікація забруднення поверхневих вод. Джерела і види  забруднень 

поверхневих вод. Механічне, хімічне, теплове і біологічне забруднення 

поверхневих вод. Основні завдання системи моніторингу водних об'єктів. 

Пункти спостережень і контрольні створи. Рекомендації по визначенню місць 

розташування гідрологічних пунктів спостережень. 

Моніторинг геологічного середовища. Особливості моніторингу 

ґрунтів. 

Загальна структура моніторингу  геологічного середовища. 

Особливості ґрунтового середовища. Джерела і види деградації ґрунтів. 

Основні фактори та показники техногенного порушення і забруднення 

ґрунтового шару. Концепція та техніко-економічне обґрунтування 

ґрунтового моніторингу в Україні. Задачі спостережень за станом ґрунтів.  

Глобальна система екологічного моніторингу.  

Історичні аспекти формування глобальної системи моніторингу 

довкілля. Фоновий моніторинг території біосферних заповідників як основа 

мережі глобальної системи моніторингу довкілля. 

Етапи процедур аналізу даних моніторингових досліджень. 

Математичні методи в галузі моніторингу навколишнього середовища. 

Порівняння даних та визначення їх максимуму і мінімуму. Інтерполяція, 

екстраполяція, апроксимація даних на етапі ідентифікації математичної 

залежності. Метод найменших квадратів. Згладжування даних. 



Методи прогнозування стану довкілля. Використання методу 

найменших квадратів в процедурах аналізу і прогнозування.  

Методи прогнозування стану довкілля. Метод експертних оцінок. Метод 

математичного моделювання. Схема і етапи процедури прогнозування стану 

довкілля. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИРОДООХОРОННИХ РОБІТ 

 

Теорія та практика природоохоронної діяльності 

Природоохоронна діяльність як система. Аспекти поняття 

«природоохоронна діяльність». Домінуючі чинники, що визначають 

природоохоронну діяльність як систему – екологічний, соціально-

економічний, організаційний та технічний. Проблема розробки системи 

заходів.  

Завдання екологічного виховання молоді. Необхідність практичного 

впровадження природоохоронної діяльності у школах: навчальні плани, 

альтернативні програми, підручники, посібники, які відповідають новим 

вимогам.  

Методологія природоохоронної діяльності. Структура 

природоохоронної діяльності. Рівні реалізації природоохоронної діяльності: 

локальний, територіальний або галузевий, державний. Зовнішні та внутрішні 

умови реалізації природоохоронної діяльності. Основні тенденції та виклики, 

що впливають на здійснення природоохоронної діяльності. 

Методологічні принципи природоохоронної діяльності: принципи, 

пов’язані із цілями та функціями; принципи, пов’язані із її структурою; 



принципи, пов’язані із ресурсами та особливостями взаємодії із 

середовищем; інші принципи. 

Методи здійснення природоохоронної діяльності: природоохоронна 

робота, практична природоохоронна робота, конкретна природоохоронна 

робота. 

Види природоохоронних заходів. Огляд спектра природоохоронних 

заходів. Основний перелік природоохоронних заходів. Міжнародний 

календар екологічних акцій. 

Громадські організації, асоціації, об’єднання, групи екологічного 

напряму. 

Проекти природоохоронних заходів 

Проектна природоохоронна діяльність. Метод проектів. Проектування в 

освітній галузі. Проектна робота. Формування навичок активного захисника 

природи: міжособистісних, навичок мислення, командних, розв’язання 

проблем, ініціативних, творчих, демократичних. 

Ефективність проектної діяльності. Критерії проектної діяльності. 

Тематика проектів природоохоронних заходів. Оцінювання результатів 

діяльності.  

Організація Всеукраїнського проекту «Зелений паросток майбутнього». 

Ідея Всеукраїнського проекту. Заходи проектної діяльності.  

Сутність акцій: «Чисте подвір’я», «Жива зелена хвиля подвір’я», «Лісам, 

паркам, скверам – бути чистими», «Чисті прибережні смуги – живі водні 

плеса і джерела».  

Концептуальні положення проекту «Збережемо рідну землю!». 

Перспективне планування проекту. Організація проекту. 

Сутність природоохоронних акцій: «Наша допомога птахам», «Зустріч 

птахів», «Мій голос я віддаю на захист природи», «Моя планета – Земля», 

«Збережи ялинку», «Первоцвіт».  

Організація проекту «Оптимізація озеленення території навчальних 

закладів». Значення зелених насаджень навколо навчальних закладів. 



Поліфункціональне призначення зелених насаджень: оздоровче, санітарно-

гігієнічне, естетичне, захисне, архітектурно-художнє, протипожежне, 

рекреаційне, навчально-виховне. 

Сутність природоохоронного промо. Зародження ідеї екологічного 

промо. Мета. Сучасні соціальні рекламні кампанії «Ти небезпечно 

озброєний» та «Підпишись під захистом довкілля!».  

Групи PR-екопроектів: масштабні популяризаційні акції, наукові 

розробки та проекти product-development. Популяризаційні PR-акції. 

Напрями Environmental friendly («Дружні до навколишнього середовища»). 

Рекламні функції природоохоронного промо. Шляхи активізації екологічної 

реклами. 

Технологія та організація природоохоронних акцій. 

Міжнародні акції. Міжнародна акція День Землі. Історія виникнення. 

Організація природоохоронних заходів до Дня Землі.  

Мета та завдання природоохоронних заходів. Акції в рамках Дня Землі: 

«Юннатівський зеленбуд», «Здоров’я людини та довкілля», «Блакитне 

плесо», «Джерело», «Малим річкам велику воду», «Червона калина»; робота 

за довготривалим проектом «Зелений німб України», за програмами 

«Знамениті й історичні дерева України» та операцій «Першоцвіти», 

«Звалище», «Ошатні двори та вулиці». Організація пропагандистської та 

агітаційної роботи. Організатори та учасники акції. Критерії оцінювання. 

Підведення підсумків. 

Міжнародна акція «Марш парків». Історія виникнення. Мета та завдання 

акції. 

Технологія та організація проведення операції «Посади своє дерево».  

Технологія та організація мікрозаказника. Мета та завдання створення  

мікрозаказника. Порядок та етапи його оголошення. Результати проведення 

природоохоронної оцінки території. 

Всеукраїнські акції. Акція «Ліси для нащадків». Мета, завдання, 

напрями, організатори та учасники акції. Керівництво акцією. Організація та 



технологічні аспекти проведення акції. Критерії визначення кращих 

учасників акції. 

Акція «Не рубай ялинку». Мета, завдання та учасники акції. Підведення 

підсумків. Конкурс «Замість ялинки – новорічний букет» та виставка 

новорічних композицій «Зимовий вернісаж».  

Акція «Первоцвіт». Мета, завдання та учасники акції. Організація акції 

«Первоцвіт». Оперативна, просвітницька, пропагандистсько-агітаційна 

робота. 

Акція «Парад квітів біля школи». Мета, завдання та учасники акції. 

Організація акції, етапи. Критерії визначення та відзначення переможців.  

Акція «Великий зимовий облік птахів». Мета, завдання та учасники 

акції. Керівництво акцією. Визначення переможців. Фінансування. 

Технологія проведення акції. 

Акція «Птах року». Головна мета, завдання та учасники акції. Підбиття 

підсумків та визначення переможців. Вимоги до робіт. Технологія 

спостережень за птахом року. 

Екологічні акції. Свято «День зустрічі птахів». Перелік 

природоохоронних акцій. Організація свята. 

Організація акції «Годівничка». Мета, завдання та учасники акції. 

Керівництво акцією. Організація та етапи акції. Технологічні аспекти 

проведення акції. Підведення підсумків та нагородження переможців.  

Акція світової солідарності «День захисту тварин». Історія виникнення. 

Організація операції «Зимові плоди». Мета, завдання та участники операції. 

Організація операції.  

Акція «Чисте місто – чиста совість». Мета, завдання та етапи акції. 

Характеристика акції. Очікуваний результат. Ресурси. Організація акції. 

Основні етапи вирішення проблеми утилізації відходів. Технологія боротьби 

зі сміттям.  

Акція «Здоров’я людини та довкілля». Мета та завдання акції. 

Організація Всесвітнього Дня здоров’я. Технологія та організація 



природоохоронних заходів. Практична діяльність. Навчально-виховна 

робота. Учасники акції. Підведення підсумків. 

Інноваційні форми природоохоронної роботи. 

Конкурси. Всеукраїнський конкурс «До чистих джерел». Мета, завдання 

та учасники конкурсу. Організація та технологічні аспекти проведення 

конкурсу. 

Національний екологічний конкурс «Мій дім – Земля». Мета конкурсу. 

Номінації, процедури та критерії визначення переможців. Заключна подія 

конкурсу. 

Конкурс «Національне дерево України». Мета, завдання та учасники 

конкурсу. Технологія та організація конкурсу. Головні критерії відбору 

об’єктів. Номінації конкурсу. 

Конкурс проектів озеленення інтер’єру та ландшафтного дизайну 

позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Організація конкурсу. 

Мета, завдання та учасники конкурсу. 

Конкурс «Галерея кімнатних рослин». Мета, завдання та учасники 

конкурсу-огляду. Організація конкурсу-огляду. Критерії оцінювання 

конкурсних матеріалів. Підведення підсумків. 

Конкурс плакатів на еколого-природоохоронну тематику. Загальна ідея 

розробки конкурсів.  Мета проведення конкурсу. Завдання та умови участі у 

конкурсі плакатів. Призи та номінації конкурсу. 

Конкурс фотографій природоохоронних територій «Заповідна Україна». 

Мета конкурсу.  Організатори, партнери та учасники. Організація конкурсу. 

Критерії оцінки. Призовий фонд конкурсу. 

Фотовиставки. Тижні екології. Тиждень хімії та екології. Чемпіонати. 

Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій «Екософт». 

Експедиції. Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді 

«Моя Батьківщина – Україна». Походи. Всеукраїнський еколого-

натуралістичний похід «Біощит». 

Радикальні природоохоронні технології. 



Методи радикальних природоохоронних дій. Напрями радикальних 

природоохоронних дій. 

Технології захисту природних екосистем. Радикальні природоохоронні 

заходи в населених  пунктах. 

Попередження негативних наслідків неліцензованої рекреації. 

Природоохоронні заходи (або попередження) неліцензованої рекреації на 

природних територіях та землях ПЗФ. Технологія радикальних 

природоохоронних заходів.  

Ефективність природоохоронних заходів. 

Стратегія підтримки якості навколишнього середовища. Критеріїв 

результативності екологічної політики. Обгрунтування природоохоронних 

заходів. 

Економічна оцінка стану природного середовища. Основні джерела 

забруднення навколишнього природного середовища. Економiчна оцiнка 

екологічних витрат. Модифікації економічних оцінок. Відтворення 

середовищної і ресурсної функції природи. 

Загальна ефективність природоохоронних заходів. Обгрунтування 

першочергових напрямів капітальних вкладень природоохоронного 

призначення в територіальному або галузевому масштабі. Економічний ефект 

природоохоронних заходів. 

Планування та фінансування природоохоронних заходів. Контроль і 

звітність Державного фонду. 

Природоохоронні організації та рухи. 

Міжнародні  природоохоронні організації. Природоохоронні організації 

– одні з головних структурних елементів громадського суспільства. 

Формування природоохоронних організацій. Роль та робота організацій у 

впровадженні принципів участі громадськості у прийняті рішень. Мета 

діяльності міжнародних громадських екологічних організацій. Міжнародний 

характер організацій. Основні міжнародні природоохоронні організації. 

Екологічний рух в Україні. 



Історія природоохоронного руху в Україні. Основні етапи становлення. 

Головні напрями діяльності екологічних організацій. Найвпливовіші 

екологічні організації. Правовий статус громадських екологічних об’єднань. 

Мотивація залучення громадськості до природоохоронних рухів. 

Методи діяльності громадських екологічних організацій.  

Громадська екологічна діяльність у вищому навчальному закладі. 

Пріоритетні напрями роботи громадських організацій. Навчальна і наукова 

діяльність. 

Всеукраїнський конкурс учнівських та педагогічних робіт «Здорова 

планета – здоровий ти!». Конкурс-огляд «На кращу навчальну екологічну 

стежину». Конкурс «Intel-Еко Україна». Конкурс «Громадські екологічні 

ініціативи». Мета конкурсу. Організація та організатори конкурсу. Номінації. 

Критерії оцінювання робіт. Вимоги. Підсумки конкурсу.  

Конкурс соціальної екологічної реклами. Мета та учасники конкурсу. 

Організація конкурсу соціальної екологічної реклами. Критерії оцінювання 

робіт. Визначення переможців.  

Фестивалі. Фестиваль екологічної творчості молоді «Свіжий 

вітер»  Мета фестивалю. Керівництво. Учасники фестивалю. Номінації. 

Організація фестивалю. Критерії оцінки. Терміни та умови проведення 

фестивалю. Порядок підведення підсумків та нагородження переможців 

фестивалю.  

Виставки. Виставка конкурсних робіт «Новорічний подарунок». Мета та 

завдання виставки. Організація виставки. Вимоги до виставкових робіт. 

Учасники виставки. Критерії оцінки виставкових робіт. Підведення 

підсумків. 

Фотовиставка. Технологія та організація фотовиставки. Місце 

проведення  

Література 

1. Джигирей B.C. Екологія та охорона навколишнього природного 

середовища К. : Знання, 2007. - 422 с. 



2. Задорожна О. М. Формування світоглядних переконань у 

студентів педагогічних університетів засобами природоохоронної діяльності 

Умань, 2016. -243 с. 

3. Люленко С. О. Методика організації природоохоронних акцій : 

методичні рекомендації Умань : Жовтий О. 0., 2013.-96 с           

4. Люленко С. О. Навчально-методичне забезпечення підготовки 

майбутнього вчителя природничих дисциплін до природоохоронної роботи 

Умань : Візаві, 2013. -55 с.  

5. Сільське господарство та охорона природи / Кол. авт. О. С. 

Абдулоєва, В. П. Васильєв, О. В. Василюк. - К.:НЕЦУ, 2010.-148 с 

6. Совгіра С. В. Технологія та організація природоохоронних робіт : 

підручник. 2-ге видання. -  К.: Науковий світ, 2012.-319 с.  

7. Совгіра С. В. Технологія та організація природоохоронних робітю 

– підручник  К.: Науковий світ, 2011.-319 с 

8. Совгіра С В. Технологія та організація природоохоронних робіт / 

посібник-практикум. - Умань: УДПУ, 2011.-133 с. 

9. Словник-довідник сучасних екологічних та природоохоронних 

термінів / Уклад. Г.Є. Гончаренко, С.В. Совгіра Умань: Візаві, 2016.-66 с. 

10. Сухарев С. М. Основи екології та охорони довкілля К.: Центр 
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МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЕКОЛОГІЇ У ВНЗ 

 

Методологічні, дидактичні та психологічні основи навчання екології 

у ВНЗ 

Сучасні проблеми навчання і викладання. Різниця змісту понять 

„навчання“, „викладання“, „учіння“.  

Ознаки навчання в сучасному розумінні. Внутрішня (мета навчання) і 

зовнішня (зміст навчання) сторони навчального процесу.  



Відмінності вузівської освіти від шкільної. Наступність школи та 

вищого навчального закладу. Специфічні характеристики навчання у вищому 

навчальному закладі. Роль викладача у навчальному процесі. 

Екологія – як наука та екологія як дисципліна: відмінності. Дидактичні 

особливості методики навчання екології. Специфіка методики екології, її 

виховні можливості. 

Предмет методики навчання екології. Завдання сучасної методики 

екології у вищому навчальному закладі. 

Методи навчання екології у ВНЗ 

Поняття про метод навчання. Взаємозв’язок і взаємовплив мети, змісту і 

методів навчання. Класифікація методів навчання. Методи формування 

творчого екологічного мислення. 

Сучасні методи педагогічних досліджень. Метод педагогічного 

спостереження, його суть, методика проведення, використання.  Бесіда: прямі 

та опосередковані запитання.  Інтерв’ю: його види. Метод аналізу результатів 

діяльності студентів. 

Соціологічні методи дослідження. Анкетування. 

Метод рейтингу: значення, експертні оцінки. Метод узагальнених 

незалежних характеристик, педагогічний консиліум. 

Метод психолого-педагогічного тестування: поділ за функціональними 

ознаками. 

Етапи психолого-педагогічного дослідження. Психолого-педагогічний 

експеримент: закономірності, механізм, динаміка, можливості, реалізація,  

види.  

Теоретичні методи: порівняння, аналіз, синтез, узагальнення, висновок, 

аналогія, асоціація, індукція, дедукція, абстрагування. 

Методи польових досліджень. Методи навчання екології. Їх значення, 

суть, етапи. 

Інноваційні технології в екологічній освіті 



Загальні уявлення про інноваційні технології. Визначення та суть 

термінів „інновація“, „інноваційне навчання“, „інновація освіти“, 

„інноваційна педагогічна діяльність“, „інноваційний потенціал педагога“. 

„Технологія“ в освіті, її суть, ознаки, складові. Відмінності педагогічної 

технології від методики навчання. Інноваційні технології в екології. 

Визначення „кейс-методу“. Характеристика його сутності у порівнянні із 

традиційними методиками. Сценарій роботи з „кейсами“, використання та 

розбір кейсу. Етапи та завдання.  

Організація та проведення конкурсів на природоохоронну тематику. 

Мета та завдання їх проведення. Умови участі у конкурсі. Критерії оцінки. 

Організація мікрозаказника. Труднощі у їх створенні. Вимоги, завдання 

та етапи його організації. Роль студентів у організації, проектуванні, 

створенні та догляду за мікрозаказником.  

Значення та зміст дидактичної гри у вищому навчальному педагогічному 

закладі. Види пізнавальних ігор.  Навчально-рольові ігри в екології. Їх суть і 

мета проведення. Одно- та двоцільові ігри. Вимоги до організації гри. Етапи 

проведення. Критерії оцінки учасників гри.  

Визначення поняття „моніторинг“, його поширення, види. Концепції 

екологічного моніторингу. Їх суть. Поєднання освітнього і екологічного 

моніторингу та його нові функції. Об’єкти, задачі еколого-освітнього 

моніторингу. 

Поняття „ситуація“. Екологічні ситуації, їх суть, характеристика і 

класифікація. Аналіз екологічних ситуацій.  Ризик-активна дія. Послідовність 

розробки і обговорення модельних ситуацій. Індивідуальні риси особистості 

для прийняття рішень у естремальних ситуаціях. 

Інформаційно-предметне забезпечення.  

Визначення поняття „інформаційно-предметне забезпечення“. Його 

класифікація. 

Призначення та класифікація засобів навчання, їх застосування.  



Навчальна книга як засіб навчання. Організуюча роль підручника з 

екології. Зміст підручника. Обсяг підручника і навчального посібника.  

Вимоги до навчальної програми з екології. 

Прості візуальні засоби. Дидактичне значення та функції роздаткового 

матеріалу. 

Технічні засоби навчання (ТЗН). Їх види і різновиди,  класифікація та 

використання. Дидактичні можливості ТЗН і оцінка ефективності їх 

застосування. Значення кодоскопу в навчальному процесі, його переваги над 

іншими засобами. 

Пристрої динамічної проекції: кінопроектори, телевізійна апаратура. 

Окремі засоби навчання: аудійні, аудіовізуальні, екранні. 

Інформаційні технології. Комп’ютер як засіб наукового дослідження і 

навчання. Використання комп’ютера під час проведення семінарських і 

лабораторних занять. Роль комп’ютера в самонавчанні і самоосвіті. Основні 

види комп’ютерних програм.  

Електронні системи навчання: бази даних, бази знань (мультимедіа, 

гіпермедіа, інтермедіа та мережові технології). Навчання екології за 

допомогою телебачення і мережі „Інтернет“ - недоліки і переваги. 

Суть та значення опорного конспекту. 

Матеріальна та експериментальна бази навчання екології у ВНЗ 

Передумови, значення, створення та діяльність навчально-науково-

педагогічного комплексу „Екологія“. Завдання, склад та функції комплексу. 

Мета створення екологічної лабораторії. Положення, статут, концепція 

екологічної лабораторії. Завдання та функції діяльності екологічної 

лабораторії. Оснащення. Управління. Обов’язки завідувача екологічною 

лабораторією. План роботи лабораторії. 

Передумови створення лабораторій екологічного спрямування. 

Положення та концепція лабораторії наукової установи. Основні завдання, 

загальні цілі діяльності. Діючі лабораторії. Їх природоохоронна та 

просвітницька діяльність. 



Форми навчання екології у ВНЗ. 

Форми організації навчального процесу, їх класифікація. Аудиторні та 

позааудиторні форми, їх характеристика. Теорія поетапного засвоєння знань і 

її використання в організації процесу навчання. 

Методика проведення лекцій з екології. Їх переваги над іншими 

формами навчання. Види лекцій з екології. Вимоги до сучасної лекції. 

Нетрадиційні лекції.  

Практичні методи навчання: лабораторні та практичні роботи. 

Лабораторний практикум і його роль в навчанні екології. Форми організації 

лабораторних практикумів. Індивідуальне і групове виконання лабораторних 

робіт.  

Семінар у навчанні екології і види семінарських занять. Місце семінару 

в теорії поетапного формування розумових дій. Зміст семінарських занять, 

етапи їх проведення. Методика організації семінарського заняття. Критерії 

оцінювання знань. 

Формування самостійності студентів у пізнавальній діяльності. Види 

самостійної роботи студентів. Мета самостійної роботи. Організація 

самостійної роботи на лекціях, лабораторно-практичних роботах. 

Позааудиторна самостійна робота. Реферати, курсові, дипломні. Дидактичне 

значення самостійної роботи. Інформаційне та методичне забезпечення 

самостійної роботи студентів. Комп’ютерні навчальні посібники з курсів 

екології. Методика їх створення. 

Позааудиторні форми навчання. 

Польова екологічна практика: її завдання та організаційні форми. 

Екологічні аспекти польових практик природничого циклу. Етапи 

проведення практик. Підходи до екологічної оцінки території в місцях 

проходження польової практики. 

Місце педагогічної практики в професійному становленні майбутнього 

викладача. Особливості проведення занять та позакласних заходів з екології 

у вищому навчальному закладі під час педпрактики. 



Екологічні експедиції та їх значення в системі сучасної вищої освіти. 

Етапи підготовки та проведення екологічної експедиції. Організація 

маршрутних і кущових експедицій. Вимоги до техніки безпеки та 

спорядження експедиції. 

Маршрути (походи). Мета та завдання екологічних маршрутів, 

природоохоронні дії. Підготовка та проведення екологічного маршруту. 

Варіанти маршруту. 

Значення екологічних стежин. Створення і використання. Дидактичні 

можливості. Обладнання. Види екологічних стежин. Цілі та завдання 

екологічної стежини.  

Екскурсії. Особливості екскурсійних прийомів. Класифікація екскурсій. 

Мета та завдання екологічних екскурсій. Зміст та цінність екскурсій. 

Тематика і види екскурсій. 

Діагностика якості навчання екології у ВНЗ. 

Роль контролю в процесі навчання. Функції контролю за засвоєнням 

знань. 

Система якості знань, її характерні риси. Якості знань студентів, їх 

оцінка і діагностика. Критерії оцінки якості знань. П’ятибальна та інші шкали 

оцінки знань – переваги і недоліки. 

Оцінка якостей усної і письмової мови. Методи кількісної оцінки якості 

знань: реєстрації, рангового оцінювання і інтервального оцінювання.  

Рейтинг (ранжування студентів за досягнутими результатами) – переваги, 

недоліки, труднощі. 

Види контролю. Способи контролю. Тестові контролюючі завдання. 

Метод вибіркових відповідей, його переваги і недоліки.  

Тематичний контроль. Навчальна функція контролю. Організація 

контролю за засвоєнням знань на лекції, семінарському занятті і в 

лабораторному практикумі. 



Контрольна робота, колоквіум. Реферати, доповіді як способи оцінки 

екологічних знань. Технічні засоби контролю. Комп’ютерний контроль за 

засвоєнням екологічних знань. 

Блочно-модульний і дисциплінарний контроль. Оцінка знань. Курсове 

проектування, залік, екзамен. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ 

 

«5» (відмінно) - відповідь повна, правильна, показує, що студент знає 

основний фактичний матеріал, володіє основними екологічними поняттями, 

знає і точно застосовує природничо-наукові та педагогічні терміни, розуміє 

екосистемні зв'язки і правильно ілюструє їх прикладами, знає про 

найважливіші досягнення в галузі екології та методики її навчання та розуміє 

сучасні проблеми науки: матеріал викладає доказово, логічно і послідовно.  

«4» (добре) - відповідь задовольняє вищевикладеним вимогам, повна, 

правильна, але є неточності у викладенні фактів, визначенні понять, 

поясненні екосистемних зв'язків і в висновках, що виправляються при 

додатких питаннях екзаменаторів.  



«3» (задовільно) - відповідь правильна, студент в основному розуміє 

суть питання, але не чітко визначає поняття, відчуває труднощі у 

самостійному поясненні екологічних законів, непослідовно викладає 

фактичний матеріал, припускається помилок в підборі прикладів.  

«2» (незадовільно) - відповідь неправильна, показує незнання основного 

фактичного матеріалу, термінології, нерозуміння екологічних законів і 

закономірностей. Студент не знає основних понять в галузі екології та 

методики викладання екології або допускає грубі помилки в їх визначенні. 


