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 Новий підхід в сучасній екологічній освіті та вихованні вимагає розуміння глобальної 

екологічної кризи як кризи екологічної культури людства, остаточності перехід від 

антропоцентричного підходу в стосунках з природою до поліцентричного, екоцентричного. 

Глобальний характер і надзвичайна складність зростаючих екологічних проблем надають 

новому змісту екологічної освіти такого ж рівня значущості та ґрунтовності як і самі 

проблеми. 

 Реалізація нового підхіду до формування екологічної культури учнів повинна 

передбачати у змісті екологічної освіти:  

-  систему наукових знань, які відображали б філософські, природничо-наукові, соціально-

економічні, правові, морально-етичні аспекти екології; 

- систему умінь: інтелектуальних (уміння приймати екологічно доцільні рішення 

оптимальних дій у навколишньому середовищі, дослідницькі уміння); практичних 

(дотримання норм екологічно грамотної поведінки в природі й захисту навколишнього 

середовища); загальнонавчальних (уміння підвищувати екологічну грамотність і 

компетентність). 

В реалізації шкільної екологічної освіти реально існує два підходи: через екологізацію 

існуючих навчальних предметів та введення до навчального плану спеціального предмета 

екологічного змісту. Найвища ефективність досягається коли ці підходи синергетично 

застосовуються разом.   

 В освітній практиці загальноосвітньої школи такий підхід сприяв виділенню в змісті 

сучасної освіти базового та варіативного  компонентів. Варіативний компонент покликаний  

поглибити та  розширити базовий.  

 Вважаємо, що такому підходу відповідає розроблений вченими та педагогами 

Запорізької області під керівництвом Запорізької обласної державної адміністрації та 

Запорізького обласного інституту  післядипломної педагогічної освіти, регіональний курс 

«Екологія рідного краю», який має дві варіативні програми - адаптовану та інтегровану, а 

також науково-методичне забезпечення їх реалізації. 



 Викладають регіональний курс «Екологія рідного краю» переважно вчителі шкільних 

дисциплін природничого циклу, які, на жаль, не досить володіють у належній мірі 

понятійним апаратом і смислом основних навчально-освітніх проблем з предмету, що 

динамічно змінюються і розвиваються. 

 Для розв’язання такого кола протиріч науковцями, викладачами та методистами 

Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти розроблені навчальні 

посібники та дистанційний курс для підвищення кваліфікації  вчителів, які викладають 

регіональний курс «Екологія рідного краю». 

Навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації складений з урахуванням 

вимог часу: мети, завдання і змісту навчального курсу з екології. 

Курс розрахований на 72 години. Настановна сесія – 10 годин; дистанційна сесія: з 

розрахунку 1-2 години на добу (54 години); залікова  ceciя – 8 годин. 

Програму курсів  підвищення кваліфікації вчителів, які викладають регіональний курс 

«Екологія рідного краю» розроблено відповідно до положень законів України ”Про освіту” 

(1996), “Про загальну середню освіту” (1999), Національну доктрину розвитку освіти,  

Державного стандарту загальної середньої освіти (2004), Базового компоненту основної і 

старшої школи та інших документів що забезпечують нормативно-правову базу діяльності 

загальноосвітніх навчальних закладів.  

Актуальність програми визначається: сучасними тенденціями розвитку суспільства 

(глобалізація, демократизація, інформатизація); пріоритетною роллю освіти та необхідністю 

її випереджального значення для розвитку суспільства; сучасними тенденціями розвитку 

системи освіти (відкритість, безперервність, трансформація у сфері освітніх послуг); 

необхідністю запровадження інноваційних підходів для підвищення ефективності навчання; 

практичною спрямованістю освіти. 

Реалізація завдань для досягнення результатів навчання здійснюється у очному  форматі 

навчання, самоосвітній роботі, методичній роботі в міжкурсовий період, що визначається: 

- самостійним вивченням слухачами навчального матеріалу на основі програми 

навчальної та самоосвітньої роботи педагогічних кадрів у післядипломній педагогічній освіті 

за кредитно-модульною системою навчання, зокрема за очно-дистанційною формою; 

- вивченням навчального матеріалу на лекційних заняттях; 

- самостійним засвоєнням навчального матеріалу на основі відповідного комплексу 

навчально-методичного забезпечення; 

- виконанням практичних завдань, спрямованих на набуття вмінь застосовувати 

теоретичні знання на практиці; 



- участю у семінарських заняттях з метою розвитку критичного мислення, установок на 

нові можливості у викладанні предмета; 

 - проведенням поточного самоконтролю (після вивчення кожної теми, модуля), а також 

підсумкового контрольного тестування. 

Складається  курс з чотирьох  модулів: 

- Модуль I. Соціально-гуманітарна підготовка. 

- Модуль II. Фундаментальна підготовка 

- Модуль III. Фахова підготовка 

- Модуль IV. Контрольно-діагностичний 

Завдання курсів:  

- поглибити професійні компетенції слухачів,  

- вміння працювати з різними джерелами інформації,  

- показати нові можливості у викладанні предмета через застосування  інтернет – ресурсів, 

- розкрити психологічні особливості творчих та обдарованих учнів, формами організації 

навчання школярів у процесі їхньої підготовки  до участі в екологічній олімпіаді.  

Модуль професійний спрямований на формування професійної компетенції вчителів, 

які викладають регіональний курс «Екологія рідного краю». 

Професійний модуль включає в себе науково-теоретичну та методичну підготовку.  

Діагностико-аналітичний розділ розрахований на ефективну організацію навчального 

процесу, визначення рівня фахової підготовки слухачів на початок та кінець навчання, 

забезпечення зворотного зв’язку, обмін досвідом роботи.  

Принциповою особливістю навчання на курсах є його дистанційна форма та побудова 

змісту навчання за модульним принципом. Це дозволяє побудувати процес навчання за 

індивідуальним графіком, враховуючи індивідуальні особливості слухачів, ocвіту, місце 

роботи, посаду та особисті інтереси у власному професійному самовдосконаленні; надати 

навчанню систематичний характер, зробити процес навчання більш рітмічним. 

Під час настановної сесії викладачі проводять вхідне анкетування, тестування 

слухач1в, оглядові лекції зі змісту  модулів, зазначених у навчальній програмі, 

ознайомлюють слухачів із графіком навчального процесу та специфікою навчання за 

дистанційною формою; дають рекомендації щодо організації роботи слухачів у міжсесійний 

період; забезпечують слухачів навчально-методичними, інформаційними ресурсами на 

паперових та електронних носіях. 

Слухачі засвоюють специфіку навчальної діяльності за дистанційною формою 

навчання; узагальнюють набуту під час аудиторних занять інформацію; адаптуються до 

нових форм підвищення професійної кваліфікації; проектують методи, прийоми власної 



реалізації конкретних ідей, наукових підходів щодо власного самовдосконалення; 

ознайомлюються з базою даних i методикою самостійної роботи на міжсесійному eтani 

навчання, з системою оцінювання та видами контролю, електронною адресою НМЦ ДН; 

складають індивідуальний маршрут за навчальною програмою курсів підвищення 

кваліфікації. 

Організація навчання під час дистанційної сесії  проводиться у вигляді інтернет-

семінарів (форуми, чати) організаційними модулями у відповідності з навчальною 

програмою з обсягом змісту інформації  та видів роботи впродовж 40-45 хвилин в день. 

Залікова ceciя відбувається очно на базі  Запорізького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

Засвоєння дистанційного курсу з екології рідного краю можна вважати  однією із 

складових науково-методичної підготовки вчителів до викладання регіонального курсу 

«Екологія рідного краю». 
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