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АНОТАЦІЯ 

 

Лабінська О.М. Реалізація екологічної складової у навчанні хімії учнів 

основної школи Словацької Республіки. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання 

(хімія)» (014 – Середня освіта). – ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет», Ужгород, 2021. 

Зміст анотації 

Актуальність матеріалу, викладеного у дисертаційній роботі, пов’язана з 

необхідністю реформування шкільної хімічної освіти задля виховання молодого 

покоління з високим рівнем екологічної культури, спроможного вийти зі стану 

екологічної кризи, подолати споживацьке ставлення до природи шляхом 

формування нового розуміння взаємовідносин між людиною і довкіллям та 

входженням України в європейський освітній і науковий простір і як наслідок – 

впровадження зарубіжного досвіду екологізації змісту освіти. 

У дисертаційному дослідженні здійснено комплексний аналіз науково-

педагогічних джерел для уточнення змісту поняттєво-категорійного апарату 

дослідження; представлено результати студіювання наукових праць 

вітчизняних та словацьких вчених щодо тлумачення понять: «екологічні 

знання», «екологічне мислення», «екологічна свідомість», «екологічна 

поведінка», «екологічний світогляд», «екологічна компетентність» та ін. 

Показано міжпредметний характер екологізації освітнього простору. 

Аналіз наукової і методичної літератури з основ природничих наук – біології, 

фізики, хімії, географії показує, що кожна із цих наук має свою ділянку 

вивчення екологічних проблем, багато екологічних понять є спільними для всіх 

природничих дисциплін. Але не тільки зміст навчальних програм природничо-
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математичних, а й суспільно-гуманітарних шкільних навчальних предметів має 

значні потенційні можливості щодо формування екологічної свідомості 

школярів. 

Показано, що у процесі набуття учнями екологічної компетентності 

головна роль належить закладам освіти, адже саме в цей віковий період 

відбувається становлення основ екологічної компетентності й екологічної 

культури, що веде в подальшому до сформованих екологічної поведінки і 

цілісного світогляду. Саме тому приділяється велика увага екологічній освіті та 

вихованню (далі – ЕОВ) школярів – тієї частини населення країни, від якої в 

майбутньому буде залежати прийняття рішень і конкретні дії щодо збереження 

природного середовища. 

На основі студіювання державних нормативно-правових документів, 

покликаних забезпечити безперервне ЕОВ суспільства і спрямованих на ЕОВ 

учнів у закладах освіти всіх рівнів, та наукових праць словацьких вчених 

виокремлено основні етапи становлення та розвитку екологічної освіти та 

виховання Словацької Республіки (далі – СР) в кінці ХХ – на початку ХХI ст. 

Схарактеризовано структуру шкільної освіти СР: вона складається з трьох 

рівнів – основної, середньої та вищої школи; класифікація рівнів відповідає 

міжнародному стандарту класифікації ISCED, яка класифікує навчальні 

програми відповідно до їх змісту, описано систему екологічної освіти та 

виховання Словаччини, її сучасний стан та плани на майбутнє. 

У дисертації проведено аналіз досвіду СР щодо реалізації екологічної 

складової змісту хімічної освіти в основній школі: здійснено аналіз-зіставлення 

питань, які виносяться програмою Основи екологічного виховання для основних 

та середніх шкіл, з навчальними матеріалами підручників хімії і на його основі 

робиться висновок, що хімія відіграє важливу роль в екологічній освіті та 

вихованні учнів, оскільки більша частина питань екологічної освіти та 

виховання лежить у компетенції вивчення хімії; висвітлено ставлення 

вітчизняних та словацьких учителів щодо екологізації змісту шкільної хімічної 
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освіти, її ролі у екологічному вихованні школярів; зроблено аналіз змісту основ 

загальної, неорганічної, органічної та ужиткової хімії з погляду екологічної 

складової; описано екологічний підхід у викладанні загальної, неорганічної, 

органічної та ужиткової хімії; зроблено аналіз та наведено приклади 

лабораторних робіт екологічного спрямування в процесі вивчення хімії, 

екологічної складової змісту домашніх завдань; наведено приклади навчальних 

проєктів екологічного спрямування. 

Проаналізовано зміст навчальних завдань екологічного змісту в 

підручниках хімії основної школи СР як основних засобів навчання, які були 

поділені на три групи: перша – запитання-завдання, що виконують функцію 

закріплення знань; друга – запитання-завдання, що сприяють оволодінню 

методами логічного мислення і досвідом творчої діяльності; третя – запитання-

завдання, що вимагають застосування отриманих знань. 

Здійснено характеристику форм та методів навчання у процесі реалізації 

екологічної складової навчання хімії учнів основної школи СР. Зазначено, що 

основною формою організації навчання є класно-урочна (всіх типів). Практична 

діяльність та екскурсії є часто вживаними формами. Екскурсії, яким надається 

перевага щодо змісту навчання – комплексні міжпредметні екскурсії. Наведено 

приклади завдань екологічного змісту в шкільних підручниках хімії основної 

школи СР для індивідуальної та групової форм навчання. Щодо методів, то у 

процесі реалізації екологічної складової у навчанні хімії учнів основної школи 

СР використовуються найрізноманітніші методи навчання, які постійно 

доповнюються науковими розробками педагогів-науковців СР. Підкреслено 

ефективність та актуальність використання проєктного навчання для 

екологічної освіти та виховання учнів і, як наслідок, їх більш тісний зв’язок з 

екологічними проблемами місцевості, в якій вони проживають, та ціннісне 

ставлення до природи. Наведено приклади використання методу створення 

проблемних ситуацій. 
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Еколого-педагогічна діяльність учителя пов’язана з організацією та 

проведенням у процесі урочної, факультативної та позакласної роботи з хімії 

заходів екологічного спрямування, реалізацією виховного потенціалу 

шкільного предмета «Хімія» з метою формування у школярів екологічної 

культури та поведінки, мотивації та зацікавленості щодо охорони та збереження 

довкілля, потреби участі в екологічних проєктах. Саме тому в процесі 

виконання наукової роботи було проведено дослідження-опитування вчителів 

хімії України, спрямоване на вивчення екологічної складової змісту шкільного 

курсу хімії в основній школі та на пошук шляхів інтенсифікації екологічної 

освіти та виховання шкільної молоді. За основу було взято анкету із 

дисертаційної праці словацького автора Я. Дюраньової (J. Ďuroňová), яка була 

нами доповнена та модифікована. 

За допомогою анкетування 200 вчителів з’ясовано їхнє ставлення до 

існуючих проблем інтегрування ЕОВ в курс хімії основної школи. У процесі 

обробки й аналізу результатів виокремлено проблеми, вирішення яких 

покращить процес інтегрування ЕОВ в курс хімії основної школи: матеріально-

технічне забезпечення кабінету хімії; часова дотація предмета «Хімія» в 

основній школі і, як наслідок, кількість часу на уроці; відповідальне ставлення 

з боку батьків; екологічна підготовка учнів та зацікавлення екологічною 

проблематикою; забезпечення дидактичними матеріалами з екологічної 

проблематики; вивчення зарубіжного досвіду ЕОВ, досвіду участі в методичних 

конференціях, семінарах, міжнародних екологічних проєктах. Дані проведеного 

анкетування свідчать про необхідність суттєвого покращення екологічної 

складової підготовки майбутніх педагогів-хіміків у закладах вищої освіти. 

Також на основі даних анкетування з’ясовано, що найчастіше під час навчання 

хімії на уроках та в позаурочний час використовуються такі основні джерела 

інформації екологічного та природоохоронного змісту: інтернет (освітні та 

екологічні сайти, вебінари тощо), власні спостереження, книги, довідники, 

збірники завдань тощо та спостереження учнів. 
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Висновки, зроблені з проведеного дослідження-опитування вчителів 

України, були використані для обґрунтування змісту навчально-методичного 

посібника, який був використаний для проведення педагогічного експерименту. 

Зміст навчально-методичного посібника розроблений нами з урахуванням 

реального стану ЕОВ в Україні; прогалин в ЕОВ; методичних утруднень, на які 

вказали вчителі; їхніх запитів та побажань; навчальних утруднень учнів, на які 

вказують учителі тощо. У навчально-методичних матеріалах досвід навчання 

ЕОВ СР був адаптований до реалій України. Для проведення педагогічного 

експерименту були також розроблені тестові завдання на основі досвіду ЕОВ 

СР. 

У ході педагогічного експерименту перевірено педагогічну ефективність 

навчально-методичних матеріалів та доведено доцільність використання 

досвіду реалізації екологічної складової змісту хімічної освіти СР в практиці 

навчання в Україні. 

Було проведено порівняння результатів вхідного та кінцевого тестувань 

школярів України за такими складовими предметної компетентності: знаннєва, 

діяльнісна та ціннісна. Висновки свідчать про ефективність упровадження у 

вітчизняну хімічну освіту підходів до реалізації екологічної складової змісту 

хімічної освіти в СР та методичних матеріалів, розроблених на основі цих 

підходів. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що вперше: 

– теоретично обґрунтовано цілі, зміст, засоби, форми та методи реалізації 

екологічної складової у навчанні хімії учнів основної школи Словацької 

Республіки, що ґрунтуються на принципах неперервності (навчання протягом 

життя), комплексності, доступності, єдності формальної та неформальної ЕОВ, 

міжпредметності, регіональності і забезпечують формування ціннісного 

ставлення до природи;  

– визначено умови реалізації екологічної складової у навчанні неорганічної 

та органічної хімії, що полягають у комплексному підході до вивчення 
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навколишнього середовища з використанням міжпредметних зв’язків; 

врахуванні індивідуальних вікових особливостей школярів, їх пізнавальних та 

творчих можливостей; виборі оптимальних форм та методів навчання; 

використанні активізуючих методів навчання; організації практичної діяльності 

у найближчому довкіллі по його покращенню та охороні; 

– доведено доцільність впровадження словацького досвіду екологізації 

шкільної хімічної освіти в навчальний процес основної школи в Україні завдяки 

вдосконаленню змісту й методики викладання неорганічної та органічної хімії, 

проведенню лабораторних робіт та виконанню проєктів; 

– вдосконалено зміст і форми теоретичної та експериментальної роботи 

учнів на заняттях у класі, лабораторії, під час екскурсій, на природі (мотиваційні 

бесіди, ситуативний метод, обговорення, дискусії, кооперативне навчання, 

створення проблемних ситуацій, навчальні проєкти тощо) на основі вивченого 

досвіду навчання хімії у Словаччині; 

Подальшого розвитку набули: 

– теоретичні та практичні засади екологізації хімічної освіти в основній 

школі України. 

У науковий обіг уведено сучасну словацькомовну літературу з 

досліджуваної тематики. 

Практичне значення здобутих результатів. Розроблено й упроваджено у 

практику загальноосвітніх шкіл авторський навчально-методичний посібник, в 

якому описано шляхи реалізації екологічної складової змісту хімічної освіти. 

Доведено доцільність впровадження словацького досвіду екологізації хімічних 

знань у процес навчання хімії в Україні. 

Теоретичні положення та запропоновані навчально-методичні матеріали 

дослідження можуть бути використані у вищих навчальних педагогічних 

закладах для підготовки майбутніх учителів хімії, на курсах підвищення 

кваліфікації вчителів хімії в інститутах післядипломної освіти педагогічних 

кадрів та безпосередньо в процесі навчання хімії в основній школі. 
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SUMMARY 

 

Labinska O.M. Implementation of the Environmental Component in Teaching 

Chemistry to Basic School Students in the Slovak Republic. ‒ Qualifying scientific 

work as a manuscript. 

Dissertation for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences (Doctor of 

Philosophy) in specialty 13.00.02 Theory and Methods of Teaching (Chemistry) (014. 

‒ Secondary Education). ‒ State University ”Uzhhorod National University”, 

Uzhhorod, 2021. 

 

Content of the Summary 

The dissertation analyzes theoretical approaches to reforming school chemistry 

education aiming to educate the younger generation with high level of environmental 

culture, capable of overcoming the ecological crisis, counteracting nature exploitation 

by forming a new understanding of man and environment relation, as well as by 

Ukraine’s entry in the European educational and scientific area and, accordingly, the 

implementation of foreign experience of greening the educational content. 

The dissertation research provides a comprehensive analysis of scientific and 

pedagogical sources to clarify the conceptual and categorical framework of the study. 

It also presents the results of studying the scientific works of the Ukrainian and Slovak 

scholars on the interpretation of the following concepts: ecological knowledge, 
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ecological thinking, ecological consciousness, ecological behavior, ecological 

outlook, etc. 

The study shows the interdisciplinary nature of greening of the educational 

space. The analysis of scientific and methodological literature on the basics of 

biology, physics, chemistry and geography shows that each of these natural sciences 

has its own area of environmental study and many environmental concepts are 

common to all natural sciences. However, not only the curricula of natural and 

mathematical sciences, but also those of social and humanitarian disciplines have 

great potential for the formation of the students’ environmental awareness. 

The dissertation shows that educational institutions play the main role in the 

process of acquiring ecological competence by the students. In this age, the 

foundations of ecological competence and ecological culture are formed, which 

eventually form ecological behavior and holistic worldview. Therefore, a lot of 

attention is paid to the environmental education and upbringing of students, the part 

of the country’s population that will undertake decision making and concrete actions 

to preserve the natural environment in the future. 

Based on the study of government regulations that provide for continuous 

environmental education of the society and aimed at environmental education and 

upbringing of students of educational institutions of all levels, as well as on the 

scientific works of Slovak scholars, the dissertation highlights the main stages of the 

formation and development of environmental education in Slovakia at the end of the 

20th and the beginning of the 21st century. 

Further, characteristics of the school education in the Slovak Republic are given. 

It consists of three levels: primary, secondary and higher education. The classification 

of levels corresponds to the International Standard Classification of Education 

(ISCED), which classifies curricula according to their content. Also, the system of 

ecological education and upbringing of the Slovak Republic, its current state and 

prospects are described. 
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The experience of Slovakia in the implementation of the environmental 

component in chemistry curriculum in the basic school is analyzed, in particular: a 

comparative analysis of the issues contained in the curriculum of Basics of 

Environmental Education for basic and secondary schools with teaching materials in 

chemistry textbooks is carried out; on its basis, a conclusion is made that chemistry 

plays an important role in environmental education and upbringing of the students as 

more than half of the issues of environmental education is within the competence of 

the study of chemistry; the attitude of the Ukrainian and Slovak teachers to the 

greening of school chemistry curricula and its role in the environmental education of 

students is highlighted; the analysis of the basics of general, inorganic, organic and 

applied chemistry from the point of view of the environmental component is carried 

out; ecological approach in teaching general, inorganic, organic and applied chemistry 

is described, the analysis is carried out and examples are given of laboratory works 

on ecological issues in the course of chemistry and the environmental component in 

home assignments, and examples of environmental educational projects are given. 

The dissertation analyzes the tasks of environmental content in chemistry 

textbooks for the basic school of the Slovak Republic as the main teaching tools. They 

are divided into three groups: the first including questions/tasks that aim to 

consolidate knowledge, the second including questions/tasks that facilitate mastering 

the methods of logical thinking, and the third including questions/tasks that require 

the application of knowledge. 

The characteristics of forms and methods of teaching in the process of 

implementation of the environmental component of chemistry education in basic 

school of the Slovak Republic are given. It is noted that the main organizational form 

of education is classroom teaching of all types. Practical activities and excursions are 

also common forms. Excursions that are preferred in terms of content are 

comprehensive and interdisciplinary tours. Examples of environment-related tasks in 

Slovak basic school chemistry textbooks for both individual and group work are 

given. As concerns teaching methods, various methods are used in the implementation 
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of environmental component of chemistry education of basic school of the SR. They 

are constantly supplemented by scientific developments of the SR teachers and 

scholars. The efficiency and relevance of project-based learning for environmental 

education and upbringing of students and, as a consequence, their higher awareness 

of the environmental problems of the area in which they live and the value of nature 

is emphasized. Also, examples of the use of the method of problem solving are given. 

Ecological and pedagogical activity of the teacher is connected with the 

organization and carrying out ecology-related activities during class, optional and 

extracurricular activities in chemistry, realization of the educational potential of the 

school subject of chemistry aimed at the formation of the students’ ecological culture 

and behavior, raising their motivation and awareness of environmental protection and 

interest towards participation in environmental projects. Therefore, a survey of 

chemistry teachers of Ukraine was conducted within the framework of the research, 

aimed at studying the environmental component of the curriculum of the basic school 

chemistry course and finding ways to intensify environmental education and 

upbringing of students. This survey based on the questionnaire from the dissertation 

of the Slovak scholar J. Ďuroňová, was supplemented and modified for the research. 

A survey of 200 teachers found out their attitude to the existing problems of 

integrating environmental education and upbringing (EEU) into the chemistry course 

of basic school. Processing and analysis of the results identified the following 

problems, the solution of which will facilitate the process of integration of EEU into 

the chemistry course of the basic school: material and technical support of chemistry 

classrooms; allocation of teaching time for the subject of chemistry in basic school 

and, as a consequence, the amount of teaching time in the classroom; education of 

responsibility by parents; ecological training of students and lack of interest in 

environmental issues; providing didactic materials on environmental issues; study of 

foreign experience of EEU and the experience of participation in methodological 

conferences, seminars and participation in international environmental projects. The 

results of the survey indicate the need to significantly improve the environmental 
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component in training programs for future teachers of chemistry in higher educational 

institutions. Also, according to the survey results, the following main sources of 

environmental information are most often used during chemistry lessons and 

extracurricular activities: the Internet (educational and environmental sites, webinars, 

etc.), own observations, books, reference books, workbooks and observations of 

students. 

Methodological materials, methods of their application, and tests for carrying out 

a pedagogical experiment have been developed. During the pedagogical experiment 

conducted in schools of Ukraine and Slovakia the pedagogical efficiency of 

educational and methodological materials with environmental component of school 

chemistry curricula of Slovakia and Ukraine was tested. Also, the necessity of 

introducing the experience of the implementation of environmental component of 

chemistry education in Slovakia into the practice of teaching in Ukraine is 

substantiated. 

The scientific novelty of the research results is as follows: 

– the goals, content, means, forms and methods of implementation of the 

environmental component in teaching chemistry to basic school students in the Slovak 

Republic have been theoretically substantiated for the first time, basing on the 

principles of continuity (lifelong learning), complexity, accessibility, unity of formal 

and informal environmental education and upbringing (EEU), interdisciplinary and 

regional character, and forming the awareness of the value of nature;  

– the conditions of realization of the ecological component in the teaching of 

inorganic and organic chemistry have been determined, which consist in an integrated 

approach to the study of the environment with the use of interdisciplinary connections; 

taking into account the individual age characteristics of students, their cognitive and 

creative abilities; selection of optimal forms and methods of teaching; use of 

activating teaching methods; organization of practical activities in the immediate 

environment for its improvement and protection; 



14 

–the feasibility of introducing the Slovak experience of greening of school 

chemical education in the educational process of basic school in Ukraine has been 

proved by improving the content and methods of teaching inorganic and organic 

chemistry, conducting laboratory work and project implementation; 

–the content and forms of theoretical and experimental work of students has been 

improved, in particular, in the classroom, laboratory, during excursions and in nature 

(motivational conversations, situational method, discussion, debate, cooperative 

learning, creating problem situations, educational projects, etc.) based on the study of 

chemistry in Slovakia; 

The dissertation further develops the following: 

– theoretical and practical principles of greening of chemistry education in the 

basic school of Ukraine. 

Modern Slovak literature on the subject under research is introduces into the 

scientific circulation. 

The practical significance of the research results. The authors’ educational 

and methodological textbook that describes ways of implementation of environmental 

component of chemistry curriculum was developed and introduced into the teaching 

practice of basic schools. The necessity of adopting the Slovak experience of greening 

of chemistry knowledge and its introduction into the process of teaching chemistry in 

Ukraine is proved. 

The theoretical provisions and the proposed teaching materials of the research 

can be used in higher educational pedagogical institutions that train future chemistry 

teachers, refresher courses for chemistry teachers at the institutes of postgraduate 

pedagogical education and in the practice of teaching chemistry in basic school. 

 

Key words: environmental education and upbringing, basic school, the Slovak 

Republic, chemistry education, chemistry textbook, basics of learning, European 

education area, forms and methods of teaching, content of education, ecological 

behavior, ecological culture, ecological competence. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Прискорений розвиток виробництва та 

господарська діяльність, у процесі яких людина вичерпує та забруднює дедалі 

більше природних ресурсів, зумовили порушення рівноваги в навколишньому 

природному середовищі. Гармонійні стосунки людини і природи є запорукою 

життєздатності людської цивілізації. XXІ століття, на жаль, характеризується 

різким порушенням рівноваги природного середовища, що зумовлюється 

некерованою науково-технічною діяльністю, хижацьким 

природокористуванням та порушенням норм експлуатації природних ресурсів, 

забрудненням середовища, неконтрольованим землекористуванням, 

розширенням рамок урбанізації, переважанням матеріальних потреб над 

духовними, відсутністю контролю з боку відповідних державних органів за 

дотриманням норм природокористування тощо. Причинами такого стану 

довкілля є і «відсутність сформованого екологічного світогляду людини, 

недосконалість природоохоронних компетенцій усіх верств населення, 

недостатність і затеоретизованість екологічного виховання на всіх рівнях 

освіти» [17]. 

Аналогічний погляд знаходимо і в іншого автора, який пише: «Нинішній 

рівень екологічної освіти в сучасному освітньому просторі України реалізується 

недостатньою мірою, а темпи й глибина перетворень не відповідають потребам 

суспільства, держави та особистості» [82]. Тому одним з найважливіших питань 

сьогодення є формування у молоді екологічного світогляду. В першу чергу це 

має стосуватися школярів, тієї частини населення країни, від якої в 

майбутньому буде залежати прийняття рішень і конкретні дії щодо збереження 

природного середовища. 

Екологізація навчання та виховання стає одним з пріоритетних напрямів 

розвитку освіти у світі. Я. Клоцокова (J. Klocoková) зазначає, що «школа в новій 
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моделі більше не є пасивним одержувачем інформації з зовнішнього 

середовища, яка потім передається пасивним учням і студентам. Навпаки, сама 

стає політичним актором, коли учні та вчителі активно беруть участь у 

вирішенні екологічних та соціальних проблем всередині та за межами школи» 

[208]. На важливу роль школи в екологічній освіті вказує і Е. Фрикова 

(E. Fryková): «Глобальні екологічні проблеми є відображенням місцевих. Їх 

вирішенню може сприяти школа через екологічну освіту, найважливішим 

завданням якої є розвиток екологічного мислення учня, щоб своєю поведінкою 

та діями він міг допомогти сталому розвитку суспільства» [170]. 

Ефективна екологічна освіта, що формує екологічну свідомість громадян, 

є основою для успішної реалізації концепції сталого розвитку в реальній 

практиці. Метою екологічної освіти учнів, вважає З. Ізаковічова 

(Z. Izakovičová), є: «формування і розвиток екологічної та природоохоронної 

обізнаності; формування таких особистісних якостей учнів, що забезпечували б 

підготовку їх до активного захисту навколишнього середовища» [192]. 

Реалізація екологічної освіти та виховання (далі – ЕОВ) в навчальному 

процесі в Україні базується на Законах України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», Державній національній програмі «Освіта» («Україна XXI 

століття»), Державному стандарті повної загальної середньої освіти [26], 

Національній стратегії розвитку України на 2012 – 2021 роки [61] та Концепції 

екологічної освіти та виховання [70]. В останній зазначено, що одним із 

головних важелів у вирішенні екологічних проблем України є підготовка 

громадян з високим рівнем екологічної свідомості і культури. А «екологічна 

освіта, як цілісне культурологічне явище, що включає процеси навчання, 

виховання, розвитку особистості, повинна спрямовуватися на формування 

екологічної культури, як складової системи національного і громадського 

виховання всіх верств населення України (у тому числі через екологічне 

просвітництво за допомогою громадських екологічних організацій), 

екологізацію навчальних дисциплін та програм підготовки, а також на 
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професійну екологічну підготовку через базову екологічну освіту» [33]. 

Екологічна компетентність належить до ключових компетентностей, 

визначених Державним стандартом повної загальної середньої освіти: 

«екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення екологічних основ 

природокористування, необхідності охорони природи, дотримання правил 

поведінки на природі, ощадливого використання природних ресурсів, 

розуміння контексту і взаємозв’язку господарської діяльності і важливості 

збереження природи для забезпечення сталого розвитку суспільства» [26]. 

Дослідження ґрунтується на виконанні міжнародних угод: Східне 

партнерство, яке було започатковано 7 травня 2009 року, Угода про асоціацію 

між ЄС та Україною, яка була підписана 27 червня 2014 року, Протокол 5-го 

засідання Підкомітету № 7 «Наука, технології, наукові дослідження і розробки, 

освіта, культура, охорона здоров’я, інформаційне суспільство і засоби масової 

інформації». 

Процес створення єдиного європейського освітнього простору почався ще 

наприкінці 70-х, але офіційною датою початку процесу є 19 червня 1999 року, 

коли в Бергені була підписана Болонська угода. Україна підписала угоду в 2005 

році. Прагнення України стати органічною частиною європейського освітнього 

та наукового простору актуалізує потребу вивчення досвіду організації 

шкільної освіти, накопиченого в зарубіжних країнах, які вже є членами ЄС. 

У даному контексті особливо цінним є досвід країн – сусідів колишнього 

соціалістичного табору, зважаючи на близькість соціальних систем, 

соціокультурних, етноментальних та історико-політичних умов. Осмислення їх 

досвіду відкривають можливості творення сучасної освітньої політики України 

з урахуванням переваг та уникнення недоліків, що були притаманні цим країнам 

у перехідний період. 

Поширюється практика вивчення в Україні зарубіжного досвіду шкільної 

освіти (І. Костицька [37], О. Літвінов, Г. Марченко [56], М. М’ясковський, 

С. Павлюк, С. Старовойт [89], Я. Полякова [68], Б. Фуртак) та ін. 
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Однією з постсоціалістичних країн, що послідовно й комплексно 

проводить освітні реформи, спрямовані на повноцінну адаптацію до цінностей 

ЄС, що включає і ЕОВ, є Словацька Республіка (далі – СР), де питанням 

екологізації освіти присвячені роботи таких науковців: Р. Бернатова 

(R. Bernátová) [118, 119], Я. Деґро (J. Degro) [151, 152], Е. Фрикова (E. Fryková) 

[170, 171], Д. Краснічкова (D. Kvasničková) [228], М. Оролінова (M. Orolínová) 

[254], Й. Терек (J. Terek) [293, 294], З. Востал (Z. Vostal) [315] та ін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

проблеми екологічної складової змісту освіти, показує, що різними аспектами 

екологізації шкільної освіти займалися численні вітчизняні вчені, зокрема: 

Н. Буринська [6, 7, 8, 9], Л. Величко [12, 13], Т. Вороненко [18, 19, 20], 

І. Воронцова [22], О. Власенко [15, 16], О. Дем’янюк [25], О. Лазебна [46], 

С. Лебідь [47], С. Левків [48], О. Пруцакова [71, 72], О. Плахотнік [67], 

Ю. Скиба [83, 84], І. Трохимчук [94], Т. Чорноштан [100], С. Шмалєй [102], 

О. Ярошенко та ін. 

Комплексне дослідження трансформації системи шкільної освіти 

Словаччини в контексті інтеграції до європейського освітнього простору має не 

лише теоретичне, а передусім і практичне значення. На прикладі СР можна 

простежити процес змін у системі педагогічної освіти від минулої до сучасної 

шкільної освіти країни – члена ЄС. Вивчення і врахування словацького досвіду 

трансформаційних процесів може бути корисним для України, для якої сьогодні 

актуальним завданням є створення сучасної, дієвої та цілісної системи 

виховання школярів з урахуванням кращого зарубіжного досвіду. 

«З погляду на роль хімії в сучасному житті викликає занепокоєння 

недостатня хімічна грамотність, недооцінка ролі хімії у розв’язанні екологічних 

проблем, що породило у сучасному суспільстві несприйняття та осудження 

всього, що пов’язане з хімією, хемофобію. Звідси витікає важливе завдання 

діяльності вчителів хімії – підняття престижу хімічної науки та популяризація 

хімічних знань на засадах нової філософії освіти. Реалізація цієї мети можлива 
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тоді, коли хімічні знання, закладені у змісті освіти, зробити особистісно 

значущими для учня, а екологічні знання стануть функцією хімічної освіти» [8] 

– пише у своїй праці Н. Буринська. 

Аналіз досліджень і публікацій з реалізації екологічної складової у 

навчанні хімії учнів основної школи та шкільної практики дозволив визначити 

низку суперечностей між: 

– станом навколишнього середовища та рівнем усвідомлення учнями 

основної школи екологічних викликів сьогодення;  

– сучасними вимогами до формування екологічної компетентності учнів 

основної школи та недостатнім рівнем підготовки вчителів до формування цієї 

компетентності; 

– необхідністю формування екологічної компетентності учнів і відсутністю 

методичного забезпечення цього процесу у навчанні хімії. 

Таким чином, соціальна, економічна і екологічна значущість проблеми, 

необхідність подальшого теоретичного і експериментального її вивчення 

обумовили вибір теми дослідження: «Реалізація екологічної складової у 

навчанні хімії учнів основної школи Словацької Республіки». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до плану наукової теми кафедри загальної 

педагогіки і педагогіки вищої школи ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» «Розвиток вітчизняної педагогічної освіти в світовому контексті» 

(Державний реєстраційний номер 0118U004996). Тему дисертації затверджено 

на засіданні вченої ради ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

(протокол № 8 від 28.08.2015 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації 

досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології НАПН України (протокол № 

3 від 29.03.2016 р.). 

Мета дослідження – вивчення та узагальнення досвіду реалізації 

екологічної складової під час навчання хімії учнів основної школи Словацької 
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Республіки для подальшого поширення і втілення цінних здобутків у школах 

України. 

Основні завдання дослідження:  

1. Проаналізувати способи розв’язання наукової проблеми екологізації 

шкільної освіти у зарубіжному та вітчизняному досвіді. 

2. Схарактеризувати теоретико-методологічні підходи до формування 

змісту екологічної освіти та виховання в Словацькій Республіці. 

3. Розкрити зміст екологічної складової навчання хімії учнів в основній 

школі Словацької Республіки. 

4. Розкрити особливості педагогічної теорії і практики упровадження 

екологічної складової у навчанні хімії в основній школі Словацької 

Республіки. 

5. Розробити методичні рекомендації щодо використання словацького 

досвіду для модернізації екологічної складової змісту шкільної 

хімічної освіти в Україні. 

Об’єкт дослідження – процес екологізації шкільної хімічної освіти 

Словацької Республіки. 

Предмет дослідження – зміст екологічної складової у навчанні хімії в 

основній школі Словацької Республіки, її методи, форми та засоби реалізації. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано 

комплекс методів наукового дослідження, а саме:  

– теоретичних: аналіз нормативно-правових документів, законодавчих 

актів, історичної та педагогічної літератури; навчальних програм та підручників 

з хімії як основних джерел реалізації екологічної складової змісту навчання 

хімії, що дозволило виявити характерні особливості періодів розвитку 

екологічної освіти та виховання у Словаччині в цілому та в основній школі СР 

зокрема; класифікація і систематизація теоретичних і експериментальних даних 

з метою їх узагальнення; 
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– емпіричних: опитування, бесіди, педагогічний експеримент, інтерв’ю 

вчителів – із метою отримання інформації про особливості екологічної освіти та 

виховання в основній школі Словаччини; анкетування – для з’ясування 

існуючих проблем для інтегрування ЕОВ в курс хімії основної школи України, 

спрямоване на пошук шляхів інтенсифікації ЕОВ шкільної молоді; 

– статистичних: обробка результатів дослідження з використанням 

математичних методів, статистичний аналіз отриманих даних були застосовані 

з метою аналізу динаміки розвитку складових компетентності та доведення 

ефективності запропонованої методики. 

У досліджені також було використано загальнонаукові методи (аналізу і 

синтезу, аналогії, систематизації і класифікації тощо) та конкретно-пошукові 

методи відбору, систематизації й класифікації наукової літератури та 

документальних джерел, що складають науково-теоретичну та джерельну базу 

дослідження. 

Джерельна база дослідження ґрунтується на всебічному вивченні 

широкого кола різноманітних матеріалів, зокрема: 

– зміст нормативних документів, що стосуються реформування шкільної 

освіти, насамперед, офіційних нормативно-правових актів: законів 

Національної ради СР, МОНДіС СР, МНС СР, постанов Уряду СР та документів 

інших державних органів Словаччини; документів ЄС стосовно формування 

єдиного освітнього простору та включення в нього Словаччини; 

– офіційні статистичні і стенографічні дані, що оприлюднюються 

державними установами (Статистичне відомство СР, Секретаріат Уряду СР, 

Національна Рада СР та ін.). До уваги братимуться результати досліджень, 

проведених неурядовими науковими та освітніми організаціями, фондами 

(Інститут дослідження публічних питань, Центр освіти впродовж життя та ін.); 

– електронні ресурси сайтів (насамперед словацьких), що містять 

інформацію про розвиток та сучасний стан педагогічної освіти в Словаччині: 

МОНДіС СР (http://old.minedu.sk/), Редакційний портал Міністерства освіти, 

http://old.minedu.sk/
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науки, досліджень і спорту СР (https://edicnyportal.iedu.sk/), Центрального 

інформаційного порталу відділу освіти (https://www.iedu.sk/), Державного 

педагогічного інституту (http://www.statpedu.sk/), Інституту інформації і 

прогнозу в галузі освіти (http://www.uips.sk/); та законодавчі акти в області 

екологічного виховання та освіти: МНС СР (http://www.minzp.sk/), Уряду влади 

СР (http://www.vlada.gov.sk/), Державної охорони природи СР 

(http://www.sopsr.sk/web/), Словацької агентури навколишнього середовища 

(http://www.sazp.sk/public/index/index.php), Спільноти екологічно-виховних 

організацій Спіраль (www.spirala.sk). 

– дидактичні матеріали, в яких відображається безпосередній зв’язок 

педагогічної теорії і практики викладання в школах Словаччини: навчальні 

посібники, навчальні плани і програми для основної школи по хімічній освіті; 

– монографічні дослідження, періодичні видання, збірки статей, матеріали 

наукових конференцій, що доступні в Державній науковій бібліотеці в м. 

Пряшів, Університетській бібліотеці Пряшівського університету в м. Пряшів, 

Державній науковій бібліотеці в м. Кошице, Університетській бібліотеці в м. 

Братислава, в Словацькій педагогічній бібліотеці в м.Братислава, а також 

Науковій бібліотеці Ужгородського національного університету, Закарпатській 

обласній універсальній науковій бібліотеці, Національній бібліотеці України ім. 

В.І. Вернадського та ін.; 

– матеріали таких вітчизняних та зарубіжних періодичних видань: 

«Pedagogika.sk, slovenský časopis pre pedagogické vedy», «Аcademia», «Mládež a 

spoločnosť», «Naša škola», «Národná osveta», «Pedagogické spektrum», «Časopis 

pre školy Biológia, ekológia, chémia», «Pedagogické rozhľady», «Pedagogický 

časopis», «Pedagogická orientace», «Zvesti Ministerstva školstva SR», 

«Екологічний вісник», «Біологія і хімія в сучасній школі», «Педагогіка та 

психологія», «Перспективы: вопросы образования», «Рідна школа» та ін.; 

– рукописи захищених дисертацій, примірники яких зберігаються в 

Словацькій національній бібліотеці в м.Мартін, в Державній науково-

https://www.iedu.sk/
http://www.uips.sk/
http://www.minzp.sk/
http://www.vlada.gov.sk/
http://www.sopsr.sk/web/
http://www.sazp.sk/public/index/index.php
http://www.spirala.sk/
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педагогічній бібліотеці України імені В.О.Сухомлинського, Національній 

бібліотеці України ім. В.І. Вернадського і Державній науково-технічній 

бібліотеці України. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що вперше: 

– теоретично обґрунтовано цілі, зміст, засоби, форми та методи 

реалізації екологічної складової у навчанні хімії учнів основної школи 

Словацької Республіки, що ґрунтуються на принципах неперервності (навчання 

протягом життя), комплексності, доступності, єдності формальної та 

неформальної ЕОВ, міжпредметності, регіональності і забезпечують 

формування ціннісного ставлення до природи;  

– визначено умови реалізації екологічної складової у навчанні 

неорганічної та органічної хімії, що полягають у комплексному підході до 

вивчення навколишнього середовища з використанням міжпредметних зв’язків; 

врахуванні індивідуальних вікових особливостей школярів, їх пізнавальних та 

творчих можливостей; виборі оптимальних форм та методів навчання; 

використанні активізуючих методів навчання; організації практичної діяльності 

у найближчому довкіллі по його покращенню та охороні; 

– доведено доцільність впровадження словацького досвіду екологізації 

шкільної хімічної освіти в навчальний процес основної школи в Україні завдяки 

вдосконаленню змісту й методики викладання неорганічної та органічної хімії, 

проведенню лабораторних робіт та виконанню проєктів; 

– вдосконалено зміст і форми теоретичної та експериментальної роботи 

учнів на заняттях у класі, лабораторії, під час екскурсій, на природі (мотиваційні 

бесіди, ситуативний метод, обговорення, дискусії, кооперативне навчання, 

створення проблемних ситуацій, навчальні проєкти тощо) на основі вивчення 

досвіду навчання хімії у Словаччині; 

Подальшого розвитку набули: 

– теоретичні та практичні засади екологізації хімічної освіти в основній 

школі України. 
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У науковий обіг уведено сучасну словацькомовну літературу з 

досліджуваної тематики. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено й упроваджено 

в практику загальноосвітніх шкіл авторський навчально-методичний посібник 

«Реалізація екологічної складової змісту хімічної освіти в основній школі 

Словацької Республіки», в якому описано шляхи реалізації екологічної 

складової змісту хімічної освіти. Доведено доцільність впровадження 

словацького досвіду екологізації хімічних знань та запровадження у процес 

навчання хімії в Україні. 

Теоретичні положення дослідження та розроблений навчально-

методичний посібник можуть бути використані у вищих навчальних 

педагогічних закладах для підготовки майбутніх учителів хімії, на курсах 

підвищення кваліфікації вчителів хімії в інститутах післядипломної освіти 

педагогічних кадрів та безпосередньо в процесі навчання хімії в основній школі. 

Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» (акт 

впровадження), ДВНЗ «Волинський національний університет ім. Л. Українки» 

(довідка № 03-28/03/135 від 20.01.2021 р.), Ракошинської та Великолучківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Мукачівської районної ради Закарпатської області, 

Ужгородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Ужгородської міської ради Закарпатської області 

(довідка № 380 від 27.10.2020 р.), Класичної гімназії Ужгородської міської ради 

Закарпатської області (довідка № 01-21/9 від 15.01.2021 р.), Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № 01-07/441 від 

02.12.2020 р.), Пряшівського університету в Пряшеві (довідка від 08.01.2021 р.). 

Особистий внесок здобувача. У спільних статтях із В. Старостою 

дисертантці належить: [40] розкриття змісту екологічних аспектів викладання 

хімії на прикладі теми «Ужиткова органічна хімія», а саме: пластмаси, мила та 

мийні засоби, шампуні, косметичні вироби, ліки наркотичного походження та 
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снодійні препарати, мінеральні добрива, хімічні засоби для боротьби із 

шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур та бур’янами; [43] 

розкриття змісту питань екологічного спрямування у процесі вивчення 

загальної хімії, а саме: вода, повітря, паливо; [230] опис розвитку екологічної 

освіти та виховання у світі та СР; [229] здійснення аналізу-зіставлення питань, 

які виносяться програмою Основи екологічного виховання для основних та 

середніх шкіл з навчальними матеріалами підручників хімії; ідея проведення та 

саме проведення анкетування вчителів хімії України, обробка результатів 

анкетування, порівняння відповідей українських та словацьких вчителів.  

Апробація результатів дисертації.  

Основні положення й висновки дисертаційного дослідження обговорено на 

наукових конференціях різних рівнів, зокрема: 

– міжнародних: Міжнародна конференція «Natural and artificial ecosystems in the 

Somes- Cris- Mures- Tisa river basin» (Arad, Romania, 2010), Міжнародна 

конференція «Environmental and Light Industry Technologies» (Budapest, Hungary, 

2010), Міжнародна науково-практична конференція «Карпатська конференція з 

проблем охорони довкілля» (м. Мукачево, 2011), Міжнародна науково-

практична конференція «V Менделеєвські читання» (м. Полтава, 2011), 

Міжнародна конференція «3rd International Conference of Environmental 

Engineering Education» (Budapest, Hungary, 2012), Міжнародна наукова 

конференція «New Trends in Ecological and Biological Research” (Prešov, Slovak 

republic, 2015), IV Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна 

освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (Запоріжжя, 2018); 

– всеукраїнських: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи 

розвитку» (м. Вінниця, 2012), ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, 

інновації» (Запоріжжя, 2015), І Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Тенденції і проблеми розвитку сучасної хімічної освіти» (м. Івано-Франківськ, 
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2019), ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції і проблеми 

розвитку сучасної хімічної освіти» (м. Івано-Франківськ, 2020). 

Публікації. Основні результати дослідження відображені у 18 публікаціях, 

з них шість статей опубліковано у наукових фахових виданнях України і дві 

статті – у зарубіжних періодичних наукових виданнях з напряму, за яким 

підготовлено дисертацію. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел і додатків. Повний обсяг дисертації складає 372 сторінок, обсяг 

основного тексту – 217 сторінок, 20 додатків на 100 сторінках, список 

використаних джерел включає 326 найменування, із них 223 – іноземними 

мовами. Робота містить 37 рисунків і 27 таблиць.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ 

 

У розділі здійснено комплексний аналіз науково-педагогічних джерел для 

уточнення змісту поняттєво-категорійного апарату дослідження; представлено 

результати студіювання наукових праць вітчизняних та словацьких учених 

щодо тлумачення понять: «екологічні знання», «екологічне мислення», 

«екологічна свідомість», «екологічна поведінка», «екологічний світогляд», 

«екологічна компетентність» та ін.; показано міжпредметний характер 

екологізації освітнього простору; висвітлено місце та роль хімії в екологізації 

змісту освіти; розкрито роль школи у процесі набуття екологічної 

компетентності; виокремлено основні етапи, нормативно-правові засади 

становлення та розвитку екологічної освіти та виховання Словаччини в кінці ХХ – 

на початку ХХI ст.; схарактеризовано структуру шкільної освіти та ЕОВ СР, її 

сучасний стан та плани на майбутнє. 

 

1.1. Екологізація змісту шкільної освіти як педагогічна проблема 

У традиційній педагогічній думці «зміст освіти визначається як сукупність 

систематизованих знань, умінь і навичок, поглядів і переконань, а також певний 

рівень розвитку пізнавальних сил і практичної підготовки, що досягається в 

результаті навчально-виховної роботи. Він зорієнтований головним чином на 

знання як відображення духовного багатства людства, накопиченого протягом 

історичного розвитку. Знаннєво-орієнтований зміст освіти сприяє входженню 

людини у соціальне середовище, її пристосуванню до культурних, 

психологічних, соціологічних факторів, забезпеченню її життєдіяльності» [59]. 

Згідно концепції І.Лернера [95] зміст освіти включає такі компоненти: 

А) систему знань про природу, суспільство, людське мислення, способи 

діяльності; 
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Б) систему інтелектуальних і практичних навичок, які є основою 

різноманітної діяльності; 

В) досвід творчої діяльності; 

Г) досвід емоційно-ціннісного відношення до явищ навколишнього світу. 

На думку А. Кузьмінського, зміст загальної освіти передбачає такі 

складники: систему знань про природу, суспільство, способи діяльності, 

засвоєння яких є основою формування в учнів наукового світогляду; досвід 

практичної діяльності, тобто систему інтелектуальних та практичних умінь і 

навичок, що становлять основу сукупності конкретних видів діяльності, 

необхідних молодому поколінню для збереження надбань попередніх поколінь; 

досвід творчої діяльності, який забезпечував би подальший розвиток культури 

людства; досвід ціннісного ставлення людини до довкілля [39]. 

Однак, «у теорії і практиці навчання і виховання знання стали абсолютною 

цінністю і заступили собою саму людину. Це призвело до ідеологізації наукових 

знань, їх академізму, ігнорування освітніх, духовних, культурних, життєвих 

потреб людини, її природної активності, через яку особистість зберігає і 

розвиває тенденцію до самовираження, самоствердження, формування власної 

позиції, неповторної індивідуальності. Саме ця тенденція забезпечує розвиток 

не тільки особистості, а й суспільства» [59]. 

У наш час, у світлі ідеї гуманізації освіти, все більше утверджується 

особистісно-орієнтований підхід до суті змісту освіти, який визначає 

абсолютною цінністю змісту освіти не відчужені від людини знання, а саму 

людину. Цей підхід знайшов відображення в роботах Є. Бондаревської, 

Л. Вішньовскі (L. Višňovský) [314], Е. Гусинського, Є. Казакової, Д. Кучіркова 

(D. Kučírková) [226], І. Лернера, М. Скаткина, В. Леднева, А. Петровського, 

Н. Тимощук, А. Хуторського, І. Якиманської та ін. Так, за Н. Мойсеюк зміст 

освіти – «це гуманістично орієнтована і педагогічно адаптована система знань, 

способів діяльності, досвіду творчої діяльності і досвіду ставлень до світу» [59]. 

Особистісно орієнтована освіта – цілеспрямований, планомірний, 
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безперервний, спеціально організований педагогічний процес, спрямований на 

розвиток і саморозвиток учня, становлення його як особистості з урахуванням 

індивідуальних особливостей, інтересів, здібностей [27]. 

Аналіз вітчизняних (О. Васильків [11], Н. Мойсеюк [59], С. Роман [75], 

В. Сердюк [81] і зарубіжних джерел (С. Комполтової (S. Kompoltová) [213], 

П. Йохманової (P. Jochmanová) [198] та Л. Шепелякової (L. Šepeľáková) [267] 

дозволив виділити систему наукових вимог до формування змісту шкільної 

освіти, серед яких і гуманістична спрямованість змісту освіти, що передбачає 

оптимальне співвідношення гуманітарних і природничих дисциплін, 

наповнення всіх курсів «олюдненими» знаннями, формування гуманістичного 

типу мислення, особистісно зорієнтованого світорозуміння, оптимістичних 

поглядів на проблеми людського життя, розуміння учнями його суті, 

утвердження людини як найвищої соціальної цінності. 

Підготовка школярів із високим рівнем екологічних знань, екологічної 

свідомості, культури та поведінки на основі нових критеріїв оцінки 

взаємовідносин людського суспільства й природи є одним із головних важелів 

у вирішенні надзвичайно гострих екологічних і соціально-економічних проблем 

сучасної України. Саме тому «гуманітаризація шкільних навчальних дисциплін 

має на меті спрямування навчально-виховного процесу на цілеспрямоване та 

систематичне засвоєння учнями екологічних знань. Це забезпечує правильне 

сприйняття учнями глобальних проблем, які необхідно розв’язати людству 

сьогодні, а також тих проблем, які будуть поставлені перед ним у майбутньому» 

[226]. 

Після 1989 року в СР з’являються сильні настрої щодо гуманізації шкільної 

освіти та виховання у відповідь на попередню єдину та директивну педагогіку, 

а також у зв'язку із зусиллями щодо трансформації та плюралізму освіти. Однак, 

зусилля щодо гуманізації освіти не нові, вони пронизують усю історію 

педагогіки. Найвизначнішою вона була починаючи з 60-х років минулого 

століття, коли тенденція до посилення наукового змісту освіти призвела до 
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сильної переваги когнітивного компонента освіти з акцентом на успішність 

учнів, перевагу його природничо-наукової складової та недооцінка її людських 

аспектів. 1970-ті роки відомі як криза людини, що виявляється у занепаді 

моральних цінностей, споживацькому ставленні до природи, етнічній та 

релігійній нетерпимості, деформуванні масової культури та ін. Філософія, 

педагогіка та психологія почали підкреслювати свою антропологічну 

спрямованість (поворот до людини як до вищої цінності), пропонуючи 

розвивати нові якості людини, яка не захоче домінувати над світом, але яка 

постійно самовдосконалюється та покращує свої стосунки з іншими людьми в 

дусі загальнолюдських цінностей [266, 314]. 

Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ сторіччі одним із 

пріоритетних напрямів удосконалення освітньої системи визначила «оновлення 

її змісту та форм організації навчально-виховного процесу» [60]. 

В Концепції екологічної освіти України зазначено, що «екологічна освіта – 

це сукупність наступних компонентів: екологічні знання – екологічне мислення 

– екологічний світогляд – екологічна етика – екологічна культура, а 

найголовнішими завданнями екологічноі освіти мають бути формування 

екологічної культури всіх верств населення та підготовка фахівців-екологів для 

різних галузей народного господарства». А основною метою екологічної освіти 

проголошено «отримання фундаментальних екологічних знань, формування 

навичок екологічного мислення і свідомості, що грунтуються на ставленні до 

природи як універсальної, унікальної цінності; розвитку міжнародних зв’язків і 

співробітництва у галузі екологічної освіти і науки, розробка й видання якісної 

навчальної літератури з екології. Ефективним засобом формування екологічної 

культури є екологізація шкільної освіти, яка передбачає включення екологічних 

аспектів, що пов'язані з основним матеріалом, до складу практично всіх 

навчальних дисциплін» [71]. 

Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 

року проголосила режим сприяння впровадженню системи безперервної 
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екологічної освіти та освіти в інтересах екологічно збалансованого розвитку для 

всіх вікових та професійних категорій населення [35]. 

Термін «Екологія» (від дав.-гр. οἶκος – середовище, житло і λόγος – вчення, 

наука) вперше запропонував німецький біолог Ернст Геккель для позначення 

біологічної науки, яка вивчає взаємовідносини організмів з їх середовищем. 

Сьогодні він використовується як полідисциплінарна галузь знань про довкілля, 

як багатогранна комплексна наука, що вивчає закономірності існування, 

формування і функціонування біологічних систем всіх рівнів – від організму до 

біосфери та їх взаємодії із зовнішніми умовами. В зв’язку з цим В. Некосом 

введений термін неоекологія. Неоекологія за В. Некосом – «комплекс наук, які 

вивчають розвиток, функціонування та прогнозування розвитку антропосфери, 

розробляють принципи та методи управління взаємовідносинами у системі 

«природа-суспільство» з метою їх гармонізації та забезпечення екологічно 

безпечного існування» [3]. 

У дисертаційному дослідженні В. Танською, відповідно до принципу 

історизму, було виділено та обґрунтовано такі періоди розвитку екології [92]: 

1. Період екологічної міфології (до XIV ст.), який характеризується 

накопиченням значного матеріалу (міфів, легенд, казок, вірувань, звичаїв, 

обрядів), що нині складає основу народного календаря.  

2. Період емпіричної екології (XIV – перша половина XIX ст.), що 

вирізняється спрямованістю на формування цілісного сприйняття природи 

(вона виступає вершиною втілення ідеї гармонії і краси, навколишнє 

середовище не є ворожим для людини і може бути пізнаним). 

3. Період становлення екології як науки (друга пол. XIX – перша пол. XX 

ст.), який відзначається розвитком екологічної науки, значними масштабними 

еколого-географічними дослідженнями, узагальненням і систематизацією 

екологічних знань, накопиченням цінного педагогічного досвіду, 

використанням сучасних (на той час) форм та методів навчання. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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4. Період виділення соціальної екології в системі екологічних наук, 

становлення системи екологічної освіти (70-ті роки XX – початок ХХІ ст.) 

характеризується виникненням у науці нового напряму – соціальної екології. 

Загострення екологічної ситуації у світі вимагає реформування освітньої 

системи насамперед в галузі природничих наук, права, гуманітарних наук тощо. 

Без сумніву, ці зміни повинні вплинути на формування ноосферно-

гуманітарних й екологічних цінностей суспільства. Водночас світова 

освітянська спільнота усвідомлює велику відповідальність за вирішення 

глобальних екологічних проблем крізь призму виховання особистості з високим 

рівнем екологічної культури. В Україні відбувається становлення нової системи 

освіти, в якій вагоме місце посідає екологічна складова. Сучасна система 

національної освіти спрямована, зокрема, на забезпечення підготовки молодого 

покоління, спроможного вийти зі стану екологічної кризи, подолати 

споживацьке ставлення до природи шляхом формування нового 

екоцентричного розуміння взаємовідносин між людиною і довкіллям. З огляду 

на сказане, екологічна освіта в нашій державі набуває особливої актуальності і 

потребує якісних змін, новітніх методів і підходів, використання зарубіжного 

досвіду [97]. 

У доробках вітчизняних та зарубіжних вчених існують різні погляди на 

тлумачення поняття ЕОВ. Так, С. Бойченко та Т. Саєнко трактують його як 

системний, комплексний навчально-виховний процес формування екологічного 

мислення, світогляду, етики, культури шляхом засвоєння екологічних знань, 

умінь і навичок про місце людини в біосфері, взаємозв’язки в екосистемі, 

гармонізацію відносин суспільства і природи, попередження екологічних криз, 

розбудову ноосфери [Цит. за 4, с. 207]. Завданням екологічної освіти автори 

вважають формування необхідних знань з екологічної діяльності, а також 

екологічного мислення, світогляду, етики і культури. Л. Лук’янова наголошує 

на екологічному спрямуванні сучасної системи освіти, формуванні еколого-

світоглядних орієнтацій, насиченні навчальних дисциплін екологічним змістом 
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і результатами наукових досліджень, підготовці екологічно грамотних фахівців 

з різних галузей [51]. Натомість деякі науковці вважають, що самі знання ще не 

означають екологічно свідомої поведінки, тому акцентують на формуванні 

цілісної системи екологічних уявлень про взаємозв’язки в системі «людина–

природа–суспільство», ставлення до природи як до найвищої цінності та 

системи умінь і навичок взаємодії з нею, духовної потреби нести 

відповідальність за стан навколишнього природного середовища. Одним з таких 

авторів є Р. Жилік (R. Žilík): «Екологічна освіта в школі – це не тільки 

кваліфікаційні (предметні) відомості, а перш за все, виховання таких людей, які 

розуміють, що без різноманітності життя на Землі, ми не маємо надії на 

подальше існування людства» [326]. 

Розглянемо приклади поглядів вітчизняних та словацьких науковців щодо 

тлумачення змісту та цілей ЕОВ. 

«Екологічна освіта – система послідовного безперервного формування 

екологічної культури, що здійснюється в процесі соціалізації особистості через 

навчання, виховання, самоосвіту, а також досвід життєдіяльності» 

(М. Дробнохот, цит. за [49]), «яка має бути націлена на формування нової 

культури взаємовідношення з природою – культури, що поєднує право 

користування природними благами і відповідальність за стан навколишнього 

природного середовища, засновану на розумінні цінності природи» (Л. Курняк, 

цит. за [49]). В дисертації І. Лозовської [49] екологічна освіта характеризується 

як безперервний процес навчання, виховання і розвитку, спрямований на 

формування екологічної культури особистості, її екологічної відповідальності. 

Д. Кучіркова (D. Kučírková) вважає екологічну освіту та виховання 

невід’ємною частиною гуманізації навчання та виховання та виділяє такі 

характерні риси: 

• формує погляд на довкілля в його єдності; 

• є безперервним процесом (навчання протягом життя); 

• концентрує увагу людини на реальних екологічних ситуаціях; 
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• стоїть та опирається на якість готовності членів суспільства; 

• завдяки своїй міждисциплінарності дозволяє формувати систематичне 

та інтегративне мислення людини з розвинутим людським та 

професійним потенціалом [226]. 

«Наше ставлення до навколишнього середовища виявляє наш спосіб життя 

та загальне існування. Це відображає нашу ієрархію цінностей та моральності. 

Екологічна освіта дітей та молоді, а також широкої громадськості, значно 

відстає від потреб сучасного суспільства, навичок та установок достатньо 

цивілізованого громадянина, що також випливає з базової екологічної 

грамотності та екологічної поведінки» [287]. Тому сучасна ЕОВ, окрім 

міждисциплінарного характеру, повинна відображати «розвиток світу та 

людського суспільства, бути орієнтованою на зв’язки та відносини та включати 

теми ціннісної поведінки, філософські та духовні, громадянські та соціальні, 

етичні та моральні, соціальні, тобто повинна розглядатися ширше, як освіта з 

етичним та соціальним аспектом» – такої думки притримується А. Лешкова-

Благова (A. Lešková Blahová) [232]. 

Екологізації освіти присвячені праці філософів, психологів, екологів, 

медиків, гігієністів, соціологів, педагогів та ін. Інтерес до природоохоронної 

тематики зростає, цим питанням присвячуються роботи, які відображають 

різноманітні аспекти означеної проблеми. Так, загальні положення екологічної 

освіти і виховання, питання формування екологічної культури особистості 

вивчали: М. Ап’яр (M. Apjár) [113], Д. Барткова (D. Bartková) [116], П. Варга 

(P. Varga) [308, 309], Г. Гааг (G. De Haah) [150], О. Дем’янюк [25], В. Дубовий, 

Р. Жілік (R. Žilík) [326], Т. Іванова [31], В. Крисаченко, Л. Ковачова 

(L. Kováčová) [224], І. Костицька [37], М. Кмініак (M. Kminiak) [212], 

Д. Кучіркова (D. Kučírková) [226], С. Лебідь [47], А. Лешкова-Благова 

(A. Lešková Blahová) [232, 233], О. Пруцакова [71, 72], Г. Пустовіт [73], 

Н. Пустовіт, О. Плахотнік [67], C. Совгіра [87, 88], П. Озанк (P. Ozank) [255], 
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М.Паздера (M. Pazdera) [256], П. Тірпак (P. Tirpák) [295], Е. Фрікова 

(E. Fryková) [171], Г. Чайкова (G. Čajková) [129], С. Шмалєй [102] та ін. 

Як зазначає П. Еліаш (Р. Eliáš) ЕОВ повинні ґрунтуватися на раціональній 

основі, яка допомагає сформувати позитивне ставлення до природи, живих 

організмів і їх угруповань, що визначають стійку поведінку кожного жителя 

села, регіону, країни або планети. Екологічна освіта повинна надавати 

інформацію про вплив діяльності людини на природу, на навколишнє 

середовище, в якому він живе, наслідки цієї діяльності на навколишнє 

середовище. Кожен громадянин повинен усвідомити, що старий метод 

використання природних ресурсів призводив і призводить до пошкодження 

екосистеми, до забруднення навколишнього середовища (повітря, води, ґрунту 

і т.д.), до глобальних змін, включаючи глобальне потепління. А, отже, до змін, 

які загрожують життю та існуванню людини на нашій планеті [156]. 

Проблематика екологічної освіти в Словаччині дуже широка. Питанням 

екологічної освіти та виховання присвячені праці наступних словацьких 

науковців: Р. Бернатової (R. Bernátová) [118, 119, 120], Е. Фрикової (E. Fryková) 

[169, 170, 171], Я. Клоцокової (J. Klocoková) [207, 208], В. Нованської 

(V. Novanská (Chrenščová)) [250, 251], Й. Tерека (J. Terek) [293, 294], З. Востала 

(Z. Vostal) [315], Я. Дегро (J. Degro) [151, 152] та ін. 

Визначальним документом для створення власної програми навчання в цій 

галузі є Національна освітня програма Екологічна освіта розроблена 

Національним інститутом освіти в 2009 році. У вступі дається визначення 

екологічної освіти та виховання: «Екологічна освіта веде учнів до всебічного 

розуміння взаємозв’язку між організмами та людським ставленням до 

навколишнього середовища Йдеться про розвиток та розуміння необхідності 

переходу до сталого розвитку, що дозволяє спостерігати та зрозуміти взаємини 

між людиною та довкіллям, які динамічно розвиваються та пов’язані між собою 

екологічними, економічними та соціальними аспектами» [278]. 
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ЕОВ дозволяє учням набувати знання, навички, зручності та звички для 

захисту та поліпшення середовища, важливого для сталого життя на Землі. 

Екологізація освіти уможливлює спрямування учнів до всебічного розуміння 

взаємозв'язку між людиною, організмами та середовищем, де екологічні, 

економічні та соціальні аспекти взаємопов'язані. 

Мета застосування екологічного підходу – допомогти учневі: 

✓ дотримуватися основних правил поведінки в природі щодо організмів та 

їх довкілля; 

✓ визнавати та оцінювати зміни в природі та в своєму оточенні; 

✓ пізнати можливості захисту та покращення навколишнього середовища; 

брати участь у шкільних заходах, спрямованих на захист та покращення 

навколишнього середовища околиць (школи, міста); 

✓ отримувати інформацію про людське втручання в навколишнє 

середовище та оцінювати його наслідки у місцевому та глобальному 

контекстах; 

✓ розрізняти природозберігаючі технології та вироби; 

✓ бережливо ставитися до природних ресурсів; 

✓ брати активну участь у ліквідації забруднення навколишнього 

середовища [278]. 

О. Бондар та Т. Саєнко вважають екологічну освіту одним з основних 

факторів становлення гармонійного суспільства, засобом удосконалення і 

ефективної організації виробництва, споживання ресурсів біосфери з позиції її 

можливостей [5]. 

Екологічна освіта та виховання членів суспільства, і перш за все молоді, 

«потребують реорганізації, суттєвого вдосконалення і оптимізації на основі 

глибокого філософського і етичного осмислення проблеми з урахуванням 

структури екологічних знань, сучасного рівня розвитку екологічної науки, 

визначення соціальних функцій екології у суспільстві, традицій, звичаїв та 

історичного досвіду українського народу у цій сфері» [100]. 
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Екологічна криза стосується не лише зникаючих видів рослин та тварин, 

але є «зовнішнім проявом кризи розуму та духу» [317]. Це підтверджує 

важливість освіти не лише як формуючого чинника особистості людини, але і 

як чинника формування культурної системи, яке часто відбуваються за рахунок 

природи. Критичні слова про освіту у формі тверджень про те, що культура 

(цивілізація) чи духовна культура, включаючи систему освіти, не є «настільки 

правдивою, благородною та захисною», що «система освіти сприяє 

поглибленню сьогоднішньої глобальної екологічної кризи» [265] є 

попереджувальним сигналом для швидкої зміни цілей, обсягу та змісту освіти. 

На думку автора [277], широке «передбачуване» виховання повинно базуватися 

на еволюційно-системному підході, заснованому на визнанні природи як 

«старшої, ширшої та повністю оригінальної системи, а культури» як «системи 

штучної опозиції, залежної від природи, що залежить від людського існування». 

У шкільній освіті основна увага приділяється дитині, її унікальності та 

максимальному розвитку її індивідуальних потенціалів. З огляду на функцію 

освіти та перехід від «сьогоднішньої духовної орієнтації абіотичної та 

протиприродної до біотичної та природної», необхідно додати «інтерес до всієї 

культури, до майбутнього людського виду» [201]. Тільки таким чином освіта 

може сприяти подоланню маніпулятивного погляду на природу та людське 

суспільство і тим самим відкидати однобічну перевагу його інструментальної 

концепції. Особливо в той час, коли загальнолюдські цінності для нової освіти 

прагнуть до «нерозривності природи та культури, нового мислення людства та 

спільної відповідальності за виживання, унікальності сенсу існування та життя» 

[181]. 

На думку О. Дем’янюк, результатом екологічної освіти має стати 

формування індивідуальної та колективної екологічної свідомості, розвиток 

особистості, здатної орієнтуватися у природоохоронній діяльності, здійснювати 

свої професійні обов’язки та проводити щоденне життя у гармонії з природою 

[25]. До змісту екологічної освіти повинні увійти матеріали про необхідність 
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виходу з екологічної кризи, про перехід суспільства до сталого розвитку і 

досягнення ним якісно нового стану – екологічного суспільства як ступеня 

ноосферної якості цивілізації. «Ефективна екологічна освіта, що формує 

екологічну свідомість населення суспільства, є основою для успішної реалізації 

концепції сталого розвитку в реальній практиці. Мета екологічної освіти учнів 

є формування і розвиток екологічної та природоохоронної обізнаності та 

формувати такі особистісні якості учнів, щоб підготувати їх до активного 

захисту навколишнього середовища» [192]. 

Т. Вороненко відмічає, що «принципи і завдання екологічної освіти 

повинні формуватися відповідно до соціального замовлення, яке отримує 

система освіти від суспільства: формування соціально адаптованої особистості 

з екологічним мисленням. В цьому випадку виховання екологічної культури і 

раціонального ставлення до природи розглядається як компонент всебічного 

розвитку особистості. Це вимагає першочергового аналізу відбору наукового 

матеріалу у змісті навчальних предметів…» [19]. 

Eкологізацію освіти деякі автори розуміють як процес насичення освітніх 

програм підготовки фахівців різних спеціальностей екологічними вимогами – 

усвідомленням причинно-наслідкових взаємозв’язків між антропогенною 

діяльністю та її екологічними наслідками; актуалізації трьох складових освіти 

для сталого розвитку системи «суспільство-біосфера», спрямованих на: 1) 

економічний розвиток, 2) соціально-культурний розвиток, 3) захист довкілля і 

природовідповідну діяльність [76]. 

Завданням екологічної освіти у школі на думку М. Крушніцького повинно 

стати вирішення проблеми формування екологічної свідомості й екологічної 

культури через систему екологічного навчання і виховання. Екологічне навчання 

– це цілеспрямовано організований, планомірно і систематично здійснюваний 

процес здобуття знань про взаємовідносини природи і суспільства, умінь і 

навиків з охорони природи і довкілля. Фундаментальні екологічні знання і 

навички природоохоронної діяльності, на думку дослідника, повинні стати базою 
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для розвитку нового екологічного мислення і свідомості громадян, здатних 

вивести суспільство на шлях виживання й екологічно збалансованого розвитку 

[38]. 

На думку Н. Величко саме «екологічна освіта, побудована на принципах 

наступності, всезагальності, компенсаторності може стати підґрунтям для 

створення майбутньої стратегії освіти, спрямованої на виховання громадян з 

новими світоглядними цінностями, що відповідатимуть потребам суспільства і 

природи» [14]. 

І. Сяська відмічає, що пріоритетне завдання екологічної освіти і виховання 

особистості старшокласника загальноосвітньої школи «полягає у створенні 

відповідних умов для розвитку саме екоцентричної екологічної свідомості, що 

передбачає формування в учнів старших класів не тільки системи екологічних 

знань, а й адекватних уявлень про гармонійну взаємодію природи і людини та її 

екологічно доцільну поведінку в довкіллі; розвиток емоційно-ціннісного 

сприйняття світу природи; формування суб’єктного ставлення до природних 

об’єктів та явищ» [91]. 

Л. Курняк дає таке визначення: «Екологічне виховання – це організований і 

цілеспрямований процес формування системи наукових знань про природу і 

суспільство, поглядів і переконань, що забезпечують становлення 

відповідального ставлення молоді до природи, реальним показником якого є 

практичні дії учнів та студентів по відношенню до природного середовища, що 

відповідають нормам людської моральності. Екологічна освіта є сукупністю 

екологічних знань, екологічного мислення, екологічного світогляду, 

екологічної етики, екологічної культури» [Цит. за 52]. 

Однак І. Сяська [91] вважає, що «у конструюванні змісту екологічної 

освіти й виховання в загальноосвітніх навчальних закладах переважає 

інформативний аспект, який базується на раціоналістичному підході до 

вивчення природного середовища та діяльності людини в ньому. Акцентується 

увага на процесах руйнівного антропогенного впливу на природу та методах і 
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засобах їх усунення. Першопричина таких негативних явищ лишається поза 

увагою, оскільки гуманітарні й соціально-екологічні аспекти висвітлені 

недостатньо, а процес екологічної освіти і виховання не зорієнтований на 

особистість школяра (на його суб’єктність)». 

Наповнення навчальних програм екологічним змістом веде до отримання 

екологічних знань. О. Чернікова [99] характеризує екологічні знання як 

розвинуті уявлення про довкілля, місце людини в ньому, її залежності від стану 

живої і неживої природи. Зміст екологічних знань передбачає наявність уявлень 

про методи аналізу та моделювання екологічних процесів; знання про наслідки 

антропогенного впливу на біосферу; планування заходів щодо її охорони; 

знання екологічних принципів раціонального ставлення до природи; знання 

цілей і завдань екологічної освіти; знання програм, підручників і навчальних 

посібників. Автор стверджує, що саме шкільній екологічній освіті сьогодні 

належить провідне місце серед складових принципів створення фундаменту 

екологічної безпеки України. 

У дослідженні Н. Магури [53] теоретично обґрунтовано положення щодо 

формування екологічних знань та переконань учнів професійно-технічних 

навчальних закладів, що реалізуються у процесі вивчення біології на основі 

інтегративно-гуманітарного підходу до навчання. Доведено, що поєднання 

елементів природничих та гуманітарних наук є джерелом знань з екологічною 

спрямованістю: природничі знання реалізують завдання екологічної освіти на 

природничо-науковому рівні, а гуманітарні – розкривають суспільну 

значущість екологічного і природоохоронного матеріалу, сприяють розвитку 

екологічного мислення, збагачують мотиваційну сферу природоохоронної 

діяльності, яка включає гуманістичні, патріотичні, екологічні, естетичні та 

пізнавальні мотиви. 

Розглянемо погляди вчених щодо теорії і практики ЕОВ в зарубіжних 

країнах. Дані проблеми висвітлюються в працях О. Бондар, Я. Канцір (J. Kancír) 

[203], Д. Квасничкової (Чехія), О. Локшини (західноєвропейські країни), 
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І. Рудьковської, В. Ломакович (Німеччина) [50], Г. Марченко (Велика Британія) 

[56], О. Петришин (США), О. Поп (Канада) [69], Я. Полякова (Велика Британія) 

[68], О. Романової (Білорусь), Т. Іванової (країни Європи), Д. Цихі (Польща) та 

ін. 

Г. Марченко [57] в дисертаційному дослідженні зазначає, що Концепції 

екологічної освіти у Великій Британії, і в Україні враховують сучасні світові 

тенденції в розвитку педагогічної науки і практики і в той же час зосереджують 

увагу на нагальних проблемах школи, педагогіки й охорони природи. 

Проголошення навколишнього середовища універсальною цінністю британського 

суспільства спричинило виокремлення екологічної освіти у Національному плані, 

де вона виступає наскрізною міжпредметною темою. Вона введена для того, щоб 

на основі шкільного обсягу знань, умінь і навичок розвинути у школярів 

усвідомлення і розуміння довкілля, його життєво важливу цінність для людини; 

виплекати почуття любові і сформувати почуття відповідальності за стан природи 

та її багатств, прагнення сталого розвитку на особистому, місцевому, 

національному і глобальному рівнях; сформувати вміння будувати стосунки з 

людьми на основі поваги до себе і до інших; а також уміння співпрацювати для 

добробуту всіх. Екологічні питання в змісті середньої освіти мають важливе 

соціально-економічне значення, розкривають основні сучасні екологічні проблеми 

і напрямки охорони природи. Їх міждисциплінарний, системний характер і 

практична спрямованість сприяють підвищенню ефективності НВП, 

поглиблюючи загальноосвітні та екологічні знання. 

О. Поп [69], дослідивши систему шкільної екологічної освіти Канади, робить 

висновок, що ЕОВ посідає одне з провідних місць в системі освіти Канади. 

Посиленню її ролі, як інтегруючої дисципліни шкільної освіти, сприяє 

узгоджена, науково обґрунтована, активна співпраця органів управління 

освітою, природоохоронних організацій, педагогів та вчителів шкіл з розробки 

та впровадження в шкільну практику компонентів екологічної освіти шляхом 

підготовки екологізованих навчальних програм, які передбачають подання 
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навчального матеріалу конкретної дисципліни з точки зору вирішення гострих 

екологічних проблем сьогодення. Впровадження такої практики сприяє 

підвищенню рівня екологічної освіти, що, в свою чергу, забезпечує виховання 

екологічно відповідальних громадян. 

Аналіз літературних джерел показав, що в педагогічній теорії та 

освітянській практиці до цього часу ще не склалося єдиної установленої думки 

щодо того, які саме умови сприятимуть ефективному формуванню екологічної 

культури особистості, якою має бути ЕОВ в Україні в контексті Болонського 

процесу. Однією з головних причин такого становища є зміна парадигми 

екологічної освіти: від пануючої в минулому орієнтації цієї освіти виключно на 

раціональне природокористування, охорону природи взагалі до сучасних вимог 

формування екологічної свідомості, культури, моралі, етики. Тобто, якщо 

раніше в системі екологічної освіти наголос робився в основному на 

прагматичні речі, то нині на перший план виступають світоглядні цінності. А 

кожна зміна парадигми в освіті вимагає відповідної зміни методології та змісту 

для досягнення поставленої мети. Відповідно потребує суттєвого уточнення 

сутність таких понять і категорій як «екологічна освіта», «екологічна 

грамотність», «екологічна культура», «екологічна етика» та ін., а також 

можливість їх реалізації в сучасних умовах освітніх закладів України [100]. 

Питанням формування екологічної культури присвячені праці педагогів: 

В. Дубового [29], О. Лазебної [46], С. Лебідь [47], Т. Нінової [63], Н. Шевченко 

[101], Свистак-Яроцької О. [80] та ін. 

Н. Шевченко [101] вважає, що одним з факторів (шляхів, методів) 

формування екологічної культури є залучення учнівської молоді до 

природоохоронної діяльності. Ряд дослідників (В. Борейко, О. Івоненко, 

М. Костецький, С. Кравченко, Г. Марушевський та ін.) підкреслювали, що така 

діяльність є не тільки засобом ЕОВ, а й одним з основних показників рівня 

сформованості екологічної культури особистості. Науковцем зроблено 

висновок, що «в контексті природознавчої освіти особливий інтерес становлять 
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механізми формування екологічної культури, що допомагають досягти 

істотного розвитку ноосферного світогляду шкільної молоді шляхом виконання 

таких завдань з природничих дисциплін, що дають уявлення про 

взаємопов’язані процеси в природі; вчать оцінювати навколишній світ; 

допомагають знайти кожному учню той спосіб життєдіяльності, що дозволяє 

розвивати здатність правильно мислити, постійно прагнути самоосвіти; 

показати, як приймати рішення, обирати напрями втілення цих рішень в життя». 

Т. Нінова [63] визначає, що «екологічна культура – це сукупність знань, 

вмінь, переконань, керуючись якими людина усвідомлює себе 

відповідним чином, діє як частина довкілля і як суб’єкт, який 

відповідальний перед собою, теперішніми та майбутніми поколіннями 

людей за її стан». 

Визначенню місця і ролі екологічної культури присвячена наукова 

праця О. Король [36]: «Ряд авторів визначають головною метою процесу 

екологічного виховання й освіти – формування екологічної культури 

особистості, інші вважають, що екологічна культура – це автономна складна 

якість особистості, інші – частина загальної культури людини. Втім, всі автори 

називають основні компоненти екологічної культури, серед яких частіше 

виділяються такі: система екологічних знань, система навичок і умінь з 

раціонального використання й охорони природи, система екологічних норм і 

цінностей». «Сьогодні ж екологічну культуру необхідно розглядати як 

глибинну сутність людини, в основі діяльності якої відповідальне ставлення до 

природи». Провівши аналіз якісних оцінок компонентів екологічної культури 

автор робить висновок про те, що головними причинами низького рівня 

сформованості цієї якості виступають: низька мотивація до процесу навчальної 

і практичної діяльності екологічної спрямованості; низький рівень розвитку 

екологічних умінь; низький рівень сформованості діяльнісного блоку. 

Дисертаційне дослідження C. Лебідь [47] присвячене темі формування 

екологічної культури учнівської молоді, де «під екологічною культурою 



50 

природоцентричного типу розуміється системне особистісне утворення, яке 

виступає нормативним регулятивом гармонійної взаємодії людини з природою 

і виявляє себе у системності екологічних знань; ціннісному ставленні до 

природи, в основі якого лежить усвідомлення людства як частини біосфери; 

екологічно доцільному характері окремих дій людини в природі, і 

природокористуванні загалом». 

О. Лазебною [46] встановлено, що «еквівалентом екологічної культури 

особистості є усвідомлене позитивне та об’єктивне ставлення людини до 

навколишнього середовища. Ціннісне ставлення людини до природи уособлює 

внутрішнє особистісне утворення – екологічна позиція. Процес вироблення 

активної екологічної позиції тривалий, неперервний і багатосторонній». 

Екологічна культура розглядається в дисертації Н. Шевченко [101] як 

«частина загальної культури, суспільно вироблена форма зв’язку людини з 

природою, що реалізується в конкретних соціальних умовах і спрямована на 

організацію та трансформацію природного світу відповідно до власних потреб 

та намірів. Соціально-педагогічний процес формування екологічної культури 

учнівської молоді у зв’язку з цим визначається як результат створення 

оптимального соціокультурного середовища, що спричиняє цілеспрямований 

вплив на особистість, який призводить до позитивних змін екологічної культури 

індивіда на когнітивному, мотиваційному і поведінковому рівнях». Автор 

розглядає ЕОВ як важливу умову формування екологічної культури молодої 

людини, що характеризується різнобічними глибокими знаннями про 

навколишнє середовище (природне й соціальне), наявністю світоглядних 

ціннісних орієнтацій щодо природи, екологічним стилем мислення і 

відповідальним ставленням до природи та свого здоров’я, набуттям умінь і 

досвіду вирішення екологічних проблем (насамперед на місцевому та 

локальному рівнях), безпосередньою участю у природоохоронній роботі, 

передбаченням можливих негативних наслідків природоперетворюючої 

діяльності людини. 
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Екологічні знання покликані виховати людину екологічно грамотну. 

Екограмотність повинна проявлятися у зменшенні матеріальних витрат, 

сортуванні та переробці відходів, наданню переваги ходінню перед 

користуванням машиною тощо. Поняття екологічної грамотності було 

визначено вже у 1968 р. Незважаючи на неоднорідність визначення цього 

терміна, більшість авторів погоджуються з твердженням, що «екологічно 

грамотна людина може поєднувати відомості та знання з цінностями, що ще 

більше мотивують його до природоохоронної діяльності та поведінки, тобто до 

екологічної поведінки» [204]. 

У ХХ столітті сфера відповідальності людини перед природою та 

майбутніми поколіннями безпрецедентно розширилася, оскільки значно зросли 

техніко-технологічна міць людини та виробничі потужності, що в свою чергу 

привело до більшого техногенного навантаження на довкілля, виміри наслідків 

цієї діяльності охоплюють всю біосферу і сягають у далеке майбутнє. До 

моральної відповідальності людини додаються все нові сфери відповідальності, 

включаючи саме майбутнє людства. Ми перейшли у «епоху відповідальності», 

що включає в себе і екологічну відповідальність, як основу існування життя на 

нашій планеті. Екологічна відповідальність передбачає визнання ціннісного 

значення навколишнього середовища та всіх форм життя, оскільки людина 

також є частиною спільноти життя на Землі. Питанням екологічній 

відповідальності присвячена праця З. Андровічової (Z. Androvičová) в якій 

автор пише, що суб’єктивно прийнята екологічна відповідальність мотивує 

людину піклуватися про навколишнє середовище та (не тільки повинна) 

дотримуватися існуючих соціальних та правових норм щодо її захисту, а також 

вимагати, щоб політичні та економічні еліти також дотримувались та 

вдосконалювали ці правила. Важлива зміна моральної свідомості людини 

впливає і на його раціональний рівень. Прийняття екологічної відповідальності 

також залежить від рівня екологічних знань [112]. 
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Поняття «екологічної відповідальності» було одним з перших, яке 

систематично тематизував Г. Йонас, але він сприймає це насамперед як етичну 

категорію. Етика, на думку Г. Йонаса, повинна сприяти запобіганню 

екологічної катастрофи, що насувається, додавши до відповідальності, 

визначеної традиційною етикою, нову відповідальність, яка повинна 

відповідати за підтримання довгострокових умов стійкості людського життя на 

Землі [277]. 

У дослідженні Л. Білик [2] визначено сутність поняття «екологічна 

відповідальність», його структуру та супровідні поняття. Концептуальним 

положенням даного дослідження є розгляд екологічної відповідальності як 

духовної якості особистості. Морально-екологічна відповідальність – нове, 

інтегроване поняття, що поєднує професійну діяльність з духовністю, 

моральністю та активною природоохоронною позицією. 

Автор І. Сяська розглянула в своїй праці суспільно-історичні передумови 

виникнення й розвитку суспільної екологічної свідомості та її культурно-

історичний вплив на формування індивідуальної; актуалізувала понятійно-

категоріальний апарат дослідження, проаналізовала сучасний стан 

досліджуваної проблеми у педагогічній теорії та виховній практиці. Екологічну 

свідомість особистості визначено як сукупність загальних знань про 

взаємозв’язки в системах «природа – людина» й «природа – людина – 

суспільство», що спрямовує діяльність суб’єкта у довкіллі на досягнення 

конкретної мети [91]. 

У сучасних умовах розвитку суспільного життя і загрози екологічної кризи 

надзвичайно важливим є набуття учнями екологічної компетентності, адже від 

рівня сформованості у них вказаної компетентності в найближчому 

майбутньому буде залежати стан довкілля. На думку С. Левків [48] результатом 

набуття екологічної компетентності підростаючим поколінням є усвідомлення 

первинності законів природи по відношенню до соціальних законів, розуміння 
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взаємної залежності та впливу суспільства і природи, власної відповідальності 

за екологічні проблеми не лише свого регіону проживання, а й світу загалом. 

На основі аналізу наукової та методичної літератури, власного наукового 

пошуку науковцями уточнено зміст поняття «екологічна компетентність»: 

«Екологічна компетентність вчителів природничих дисциплін – здатність 

активно, відповідально та ефективно реалізовувати стратегію сталого розвитку 

щодо екологізації суспільної свідомості та економіки з метою збалансованого 

соціально-економічного розвитку суспільства та збереження природи, 

спираючись на знання екологічних законів і закономірностей» [76]. 

С. Ключка зазначає, що «формування екологічної компетентності 

особистості сприяє утворенню сукупності рис, що необхідні для вироблення 

дбайливого ставлення до навколишнього природного середовища. До таких рис 

можна віднести такі якості особистості: наявність знань про навколишнє 

природне середовище та взаємозв’язки природи і суспільства; наявність 

переконання обов’язкової охорони, збереження і відтворення природних 

ресурсів; відповідальне ставлення до оточуючого середовища; практичні вміння 

щодо природного середовища та власна активна участь у природоохоронній 

діяльності. Зазначений аспект передбачає обов’язкове формування 

екологічного мислення та світогляду, які ґрунтуються на основі отримання 

індивідом комплексної системи уявлень про природу, біосферу, принципи та 

закони її збереження і раціональне використання» [32]. 

У науковому дослідженні М. Білянської [4] узагальнено результати 

філософських і психолого-педагогічних досліджень з проблеми формування 

компетентності та її екологічної складової, розкрито сутність і структуру 

стосовно студентів біологічних спеціальностей університетів та вказано, що на 

відміну від екологічної культури, яка може мати і суспільний, і особистісний 

характер, екологічна компетентність стосується лише особистості. Вона 

розглядається як здатність особистості до ситуативної діяльності в побуті та 

природному оточенні, коли набуті екологічні знання, навички, досвід і цінності 
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актуалізуються в умінні приймати рішення і виконувати адекватні дії, 

усвідомлюючи їх наслідки для довкілля. 

На думку Л. Черевко, основною «метою екологічного виховання є 

формування екологічної свідомості, культури особистості та екологічного 

мислення, гармонізація стосунків у системі людина-суспільство-природа, що 

ґрунтується на ставленні до природи як до універсальної, унікальної цінності. 

Саме тому перед сучасною освітою стоїть завдання виховувати і навчати дітей 

ціннісному ставленню до природи» [98]. 

У полі зору дослідників процесу екологічного виховання школярів та 

студентів перебувають питання формування та розвитку екологічної свідомості, 

екологічного світогляду, екологічної поведінки, екологічної освіти, а також 

еколого-аксіологічні аспекти, особливості організації процесу екологічного 

виховання в системі початкової освіти, загальноосвітньої школи, професійно-

технічних училищ та вищих навчальних закладів. Проблеми формування 

певних компонентів екологічної освіти, виховання, свідомості та культури 

різних вікових груп знайшли висвітлення в низці педагогічних праць 

українських та словацьких науковців: М. Бартошова (M. Bartošová) [117], 

Г. Гілберт (H. Hilbert) [183], (дошкільників і першокласників), О. Король [36] 

(учнів V-VI класів), Н. Кот, А. Фейкова (A. Fejková) [164] (дошкільників), 

А. Адіова (А. Ádiová) [106], Р. Бернатова (R. Bernátová) [119], О. Крюкова, 

Л. Шаповал (молодших школярів), С. Лебідь [47], І. Сяська [91] (учнів 7-11 

класів), Н. Величко [14], Л. Лук’янова [51], Н. Магура [53] (учнів ПТУ), 

З. Галлайова (Z. Gallayová) [172], О. Мітрясова [57], C. Сапожников [78], 

Ю. Саунова [79] (студентів ВНЗ), Г. Горка (H. Horká) [187], І. Трохимчук [94] 

(учнів основної школи), І. Удовиченко, С. Ходурова (S. Chodurová) [131] 

(школярів початкової та основної школи), В. Дубайова (V. Dubajová) [153], 

M. Келцова (M. Kelcová) [206], О. Пруцакова [72], С. Шмалєй [102] (школярів 

загальноосвітньої школи), О. Лазебна [46], Т. Юркова [103] (підлітків) та ін. 
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Гуманітаризація та екологізація навчання, яка повинна охопити весь 

процес навчання в школі, сприяє вихованню в учнів нового стилю мислення, 

який опирається на природничо-наукове сприйняття світу. Аналіз наукової і 

методичної літератури з основ природничих наук – біології, фізики, хімії, 

географії показує, що кожна із цих наук має свою ділянку вивчення екологічних 

проблем, хоча багато екологічних понять є спільними для всіх природничих 

дисциплін. Питанням екологізації освіти та виховання, формуванню 

екологічного світогляду, компетентності та екологічної поведінки засобами 

різних дисциплін присвячені праці авторів: А. Балошакової (A. Balošáková) 

[115], І. Голейової (I. Golejová) [179], Л. Глінкової (L. Hlinková) [184], 

Я. Котькової (J. Koťková) [223], Л. Кошової (L. Košová) [222], Я. Поціскової 

(J. Pocisková) – географія, Н.М. Буринської [6, 7, 8, 9], Т. Вороненко [18, 19, 20], 

Л. Вороніної [21], А. Грабового [24], О. Дакснерової (O. Daxnerová) [140 – 149], 

Я. Дюраньової (J. Ďuroňová) [154], О. Заблоцької [30], А. Копорцової 

(A. Koporcová) [218] – хімія, Е. Блажкової (E. Blažková) [126], М. Крчмарової 

(V. Krčmárová), Л. Орловської (L. Orlovská) [253] – математика – предмети 

природничого циклу, Я. Бєлікової (J. Bieliková) [121], Г. Гривнової 

(G. Grivnová) [180] – етика, С. Гркутової (S. Hrkútová) [188] – властіведа, 

Я. Дегро (J. Degro) [151, 152], Л. Маркович [55], С. Фітчакова (S. Fitčáлová) 

[167] – фізика, М. Колесник, С. Левків [48], Н. Магури [53], Л. Титаренко [93], 

Я. Фанчовічої (J. Fančovičová) [160], Я. Фазекошової (J. Fazekašová) [161] – 

біологія, М. Крушніцького [38] – фізична географія, О. Лабенко – предмети 

гуманітарного циклу, І. Павленко – мистецтво, Л. Собекової (L. Sobeková) 

[273], – математика та інформатика, К. Федорової  (K. Fedorová) [163], М. Ціхи 

(M. Cichá) [137] – предмети технічного спрямування та ін. 

Аналіз психолого-педагогічної та навчально-методичної літератури в 

галузі шкільної екологічної освіти засвідчує, що в основі її побудови домінує 

міжпредметний підхід. Дослідження М. Крушніцького [38], Т. Кучер, 

О. Лабенка, Г. Марченко [56], Н. Пустовіт, Т. Чорноштан [100] вказують на те, 
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що зміст навчальних програм природничо-математичних і суспільно-

гуманітарних шкільних дисциплін має значні потенційні можливості щодо 

формування екологічної свідомості старшокласників. 

«Формування відношення до навколишнього середовища та його 

природних компонентів, загрожуючий цивілізаційний розвиток та сучасний 

спосіб життя, культурні та соціальні аспекти, стають органічною частиною 

шкільної програми. У ній важливу роль відіграє природнича освіта, яка загалом 

спрямована на розуміння основних понять науки та законів, їх концептуальної 

системи та методів наукового пізнання (природні об’єкти, процеси, властивості, 

закономірності)» [187]. На думку Л. Гельда (L. Held), природа виступає як 

«джерело первісного, вічного», як важливе середовище для життя людини. 

Знання природних явищ стає «субстратом» для реалізації завдань екологічного 

виховання, яке, на думку автора, будується на «знайомстві з законами науки, 

набутті позитивного відношення до природи та пізнанні взагалі» [182]. 

Предмети природничого циклу мають велике значення для екологічного 

виховання школярів та майбутнього нашої планети тобто є соціально 

актуальними, це означає застосування наукових досягнень у практичному 

житті, у вирішенні конкретних проблем та відповідальному прийнятті рішень, 

у задоволенні потреб тощо. 

У дослідженні Л. Маркович [55] показано, що гуманітаризація шкільного 

курсу фізики є ефективним засобом на шляху формування екологічної 

культури людини, а її реалізація в процесі вивчення фізики дозволяє учням не 

лише отримати певний обсяг екологічних знань, але й набути навичок щодо їх 

використання, що забезпечить відродження в учнів інтересу до фізики. 

Визначено, що гуманітаризація шкільного курсу фізики, а, відповідно, і 

формування екологічної культури в учнів ефективно відбуваються у процесі 

засвоєння учнями елементів екологічних знань. Автором виявлено причини 

низької ефективності процесу формування екологічної культури під час 

вивчення шкільного курсу фізики, а саме: недостатній рівень екологічної 
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спрямованості навчання фізики; недостатня кількість методичних матеріалів 

екологічного змісту; зниження зацікавленості учнів щодо екологічних проблем 

протягом навчання фізики. 

Про актуальність функціонування системи екологічної освіти на ґрунті 

наукового надбання у змісті природничо-наукових шкільних предметів 

наголошує у своєму науковому дослідженні і С. Шмалєй [102]. До проблем, що 

чекають невідкладного розв’язання, на її думку, відносяться: вибір молодим 

поколінням екологічно розумного способу життя, здатність до виокремлення, 

оцінки, розуміння сучасних екологічно спрямованих процесів з метою 

забезпечення екологічної рівноваги, раціонального природокористування, 

формування в учнів гуманістичного підходу та особистої причетності до 

збереження ноосфери. 

Н. Величко [14] переконана, що «обсяг екологічної інформації у змісті 

спеціальних дисципліни має незначний, фрагментарний, а почасти формальний 

і несистематизований характер, що й не дає змоги учням комплексно 

усвідомлювати набуті знання, а відтак свідомо використовувати їх у 

професійній діяльності. Такий підхід зводить нанівець потенційні можливості 

кожного предмета у визначенні особливостей законів навколишнього 

середовища, виходячи з предметного уявлення про природу, а відтак помітно не 

впливає на формування еколого-професійної поведінки». 

Г. Марченко [56] вважає, що поглибленню і розширенню екологічної 

підготовки школярів сприяють позаурочні і позашкільні форми навчання. 

Позаурочна діяльність школярів по захисту природи здійснюється різноманітними 

громадськими і урядовими організаціями та установами. Така форма екологічної 

підготовки отримала статус неформальної. Головною метою неформальної 

екологічної освіти є залучення молоді до вивчення й охорони природи країни та її 

багатств. Поєднання формальної та неформальної ланок екологічної освіти 

забезпечує її неперервність. В умовах неформальної екологічної освіти, програми 

якої передбачають значний обсяг практичної участі в охороні природи, 
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активізується процес формування у школярів гуманістичних ідеалів і цінностей, 

підвищується соціальна свідомість і відповідальність за стан довкілля. 

«Екологічні знання, будучи за своїм походженням у науці, знаннями 

природничими (а точніше синтезом відповідних розділів різних природничих 

наук), водночас, з необхідністю мають гуманітарну складову – оскільки стан 

екологічних стосунків людини з довкіллям впливає на її поведінку з давніх-

давен, а віднедавна все більше діяльність самої людини незворотньо змінює 

довкілля» [100]. Підтвердження цієї думки знаходимо і в інших дослідників: 

«Крім природничих наук, значний внесок в екологічну освіту повинні зробити 

суспільні науки, насамперед правознавство, історія, література. Лише поєднання 

зусиль всіх шкільних предметів …, їх екологізація зможе допомогти сформувати 

належний рівень екологічних знань підростаючого покоління» [38] та [56] 

«Інтеграція екології в предмети природознавчого і математичного циклів 

відкриває широкі можливості для опанування учнями знань, умінь і навичок 

екологічного характеру. Екологічні аспекти змісту гуманітарних навчальних 

дисциплін сприяють формуванню почуття любові і поваги до всього сущого, 

відповідальності за збереження природи та її багатств на основі загальнолюдських 

і національних цінностей. Інтеграція екологічної освіти в предмети художньо-

естетичного циклу формує свідомість, виховує почуття та емоції». Т. Чорноштан 

[100] пише, що «освіта, якщо підходити до неї з позицій сучасних 

постіндустріальних імперативів, повинна стати ціннісно орієнтованою і давати 

ціннісно навантажені знання, тобто, такі знання, що не тільки інформують, але 

й формують особистість, тому кожна теорія у сфері освіти, яка претендує на 

формування цілісної людської особистості, має бути принципово 

міждисциплінарною». 

Думку про міжпредметний підхід в ЕОВ підтримує й М. Крушніцький, 

який в своїй праці пише: «Екологічна освіта, що включає екологічне навчання і 

виховання, повинна стати всеохоплюючою, випереджаючою, сформувати 

відношення до природи на основі екологічного імперативу – ставлення до 
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природи як до самого себе. Досягти цього можна на основі використання методів 

та ідей не лише природничих наук, а й гуманітарних, адже мета екологічної 

освіти полягає у формуванні екологічних знань, екологічного світогляду і 

переконань школярів, і на цій основі формування нової людини – людини, яка 

вважає себе частиною природи, а саму природу – живою істотою» [38]. 

При цьому 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» [48]. 

М. Скиба [82] пише про роль школи у вихованні молоді: «Головне завдання 

сучасної загальноосвітньої школи – надати учням не тільки глибокі та міцні 

знання основ наук, а й забезпечити всебічний розвиток кожної дитини на основі 

виявлення її здібностей, формування інтересу до навчання. Екологізація 

навчального процесу повинна бути пріоритетним напрямком виховання та 

навчання учнів. Я. Клоцокова (J. Klocoková) [207] пише, що «школа в новій 

моделі більше не являється пасивним одержувачем інформації з зовнішнього 

середовища, яка потім передається пасивним учням і студентам. Навпаки, сама 

стає політичним актором, коли учні та вчителі активно беруть участь у 

вирішенні екологічних та соціальних проблем всередині та за межами школи». 

Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки 

однією з основних проблем, які стримують розвиток освітньої галузі, визнано 

повільне здійснення екологізації системи освіти та передбачено посилення 

екологічної підготовки учнів. Перебудова освітньої політики в Україні 
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супроводжується кардинальними змінами в змісті навчання і виховання 

підростаючого покоління, розробленням більш ефективних педагогічних 

технологій і експериментальних методик. В умовах поглиблення європейського 

інтеграційного процесу однією з найактуальніших проблем є оптимізація форм 

взаємодії суспільства і природи шляхом підвищення рівня екологічної культури 

підростаючого покоління». 

Екологізація змісту хімічної освіти. Сьогодні, як ніколи раніше, стало 

очевидно, що та культура ставлення людини до природи, яка склалась 

історично, заходить у гостру суперечність з дедалі зростаючою роллю техно- і 

антропогенних чинників у навколишньому середовищі. 

За останні кілька десятиріч людина через свою здатність перетворювати 

середовище, що її оточує, спричинила прискорені зміни в рівновазі природи. Це 

призвело до небезпечних для всього живого наслідків, які можуть набрати 

необоротного характеру. За такої ситуації суспільство в цілому і кожний 

громадянин окремо повинні захищати самих себе і середовище проживання від 

власного впливу на нього. 

«Сучасний стан розвитку хімічної науки та теорії і методики навчання хімії 

висувають підвищені вимоги до оновлення змісту хімічної освіти, 

удосконалення програм і підручників, доповнення навчальної літератури 

посібниками, призначеними розвивати в учнів інтерес до хімії, проведення 

інтеграції та диференціації знань, формування у школярів цілісних знань про 

хімічні явища і роль хімії» [28]. 

Аналіз літературних джерел показав, що зміст та структура шкільної 

хімічної освіти, форми і методи викладання хімії у школі були предметом 

вивчення багатьох вчених у галузі теорії і методики навчання хімії: 

Н. Буринської [6, 7, 8, 9], Л. Величко [12, 13], А. Грабового [24], О. Донік [28], 

І. Кузнецової, О. Макарені, В. Обухова, С. Шаповаленка, Н. Чайченко, 

О. Ярошенко та ін. Вагомим є внесок у дослідження цієї проблеми наукової 

школи Н. Буринської, яка зазначає, що «школа повинна давати не просто хімічні 
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знання про хімічні речовини, їх будову, властивості та перетворення, а 

домагатися того, щоб хімічна грамотність учнів була функціональною, щоб 

вони розуміли необхідність хімічних знань для повсякденного життя і 

діяльності у будь-якій галузі промисловості, сільського господарства, науки і 

культури; щоб усвідомлювали хімічні знання як необхідний елемент культури 

кожної сучасної людини» [8]. Погоджуємося з думкою Л. Величко, що «у 

природничій освіті панує підхід, коли зміст навчальних предметів зводиться до 

основ наук. Курс хімії все ще розглядається як дидактичний еквівалент науки 

хімії» [13], а також Н. Буринської, що «пріоритетною метою хімічної освіти стає 

не тільки засвоєння учнями знань, умінь і навичок з хімії а й розвиток 

особистості учня засобами хімії як навчального предмета, формування 

загальної культури особи, національної свідомості, високоморальної 

громадянської позиції» [6], тобто «метою сучасної шкільної хімічної освіти є 

формування гуманної екохімічно грамотної творчої особистості, яка розуміє 

життя й природу як найвищі цінності, усвідомлює потребу збереження біосфери 

як неодмінну умову не тільки існування, але й розвитку людства» [74]. 

Природничонаукові дисципліни здавна вважають провідними у 

формуванні екологічної культури учнів. Кожна з цих дисциплін містить у 

собі певний принцип пояснення навколишнього середовища, його 

внутрішніх законів, виходячи з свого предметного уявлення про природу. 

Хімія як предмет несе досить велике дидактичне навантаження у 

розкритті глобальних екологічних проблем і має широкі можливості щодо 

екологічного виховання учнів. Але проведений аналіз навчальних 

програм вищих навчальних закладів, процесу підготовки майбутніх 

учителів хімії свідчить, що взаємозв’язок між вивченням екологічних 

проблем, фаховою і педагогічною підготовкою вчителя до діяльності у 

галузі екологічної освіти і виховання учнів або зовсім відсутній, або 

обмежується зв’язком фахових і екологічних знань, що приводить до 

недостатньої сформованості професійної компетенції майбутніх учителів, 
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низького рівня їхньої екологічної культури. Розв’язанню цієї проблеми 

заважає і відсутність єдиної системи неперервної підготовки майбутніх 

учителів у ВНЗ до екологічної освіти і виховання учнів . 

Таким чином, «науковий світогляд, система знань про речовини та їхні 

перетворення, основні хімічні закони й теорії, методи наукового пізнання в хімії 

є підґрунтям формування екологічної культури» [20]. 

О. Власенко вважає, що для успішної екологізації хімічної освіти перш за 

все слід вирішити питання її змістового і методичного компонентів: відібрати 

хіміко-екологічний матеріал і розробити систему завдань, що забезпечить 

успішне засвоєння необхідних знань, формування умінь і навичок [15]. 

Дослідження досвіду екологізації хімічної освіти свідчить про її реалізацію за 

такими напрямами: включення екологічної складової до змісту основного курсу 

хімії, впровадження факультативів та спецкурсів екологічного спрямування. До 

найбільш уживаних методичних прийомів, що використовуються в межах 

зазначених напрямів належать екологізація хімічного експерименту та розробка 

завдань екологічного змісту тощо [15]. 

На важливе значення екологічної складової у змісті шкільної хімічної 

освіти вказує Н. Буринська: «Зміст загальної середньої хімічної освіти за 

допомогою посилення його екологічної, прикладної спрямованості більшою 

мірою наближається до учня, до його життя, життя суспільства й громадян у 

суспільстві, їхньої взаємодії з навколишнім середовищем. Це означає, що 

відбувається гуманітаризація хімічної освіти, тобто олюднення хімічних знань, 

які учні набувають у школі» [9]. 

Шкільний курс хімії має значні потенційні можливості для формування 

екологічної культури учнів. «Передусім це стосується висвітлення глобальних 

екологічних проблем, зокрема таких: забруднення навколишнього середовища 

техногенними речовинами; нестача сировинних ресурсів; радіаційне 

забруднення середовища; нераціональне використання енергетичних ресурсів; 

порушення озонового «екрана» Землі; кислотні опади і смог; скорочення площ 
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лісів; парниковий ефект; опустелення земель;  порушення екологічних функцій 

Світового океану; зменшення біологічної різноманітності; поширення 

захворювань людей» [1]. 

Хімія як одна з навчальних дисциплін дає змогу засобами свого предмета 

здійснювати екологічну освіту і виховання учнів безпосередньо у процесі 

навчання. Але реалізація такого підходу можлива за умови, що екологічні 

знання стануть функцією хімічної освіти. 

Екологічна освіта, яка реалізується у процесі навчання хімії, повинна: 

• спиратися на хімічні знання учнів, розкривати їх екологічну сутність, що 

дасть змогу учням у майбутньому усвідомлено брати участь в охороні довкілля; 

• сприяти розумінню ролі хімічних факторів, які впливають на природу, в 

тому числі і на людину; 

• давати змогу виробляти певну позицію, що зумовлює екологічно грамотну 

поведінку учня. 

Визначення завдань поставило вимогу відібрати ті екологічні відомості, які 

доцільно включити до змісту шкільного курсу хімії [7]. 

У процесі навчання слід формувати та виховувати в учнів свідоме 

ставлення до проблем довкілля, вміння орієнтуватися в навколишньому 

середовищі, розуміти його зміни, в тому числі й негативні, спрямовувати і 

здійснювати свою діяльність відповідно до принципів збереження природи, 

відтворення її ресурсів, сталого розвитку світового співтовариства. 

Хімія – шкільний предмет, на ґрунті якого значною мірою має формуватися 

і розвиватися екологічна освіта. В основі переважної більшості виробництв 

лежать хімічні процеси. Знання їх суті та вміння керувати ними, не 

зашкоджуючи довкіллю та біосфері, розробка та впровадження безвідходних 

виробництв, енергозберігаючих технологій, дбайливе ставлення до 

використання та відтворення водних ресурсів є тією хімічною базою, на якій 

повинен формуватися еколог ХХІ століття [86]. 
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Незважаючи на значну кількість наукових досліджень, що стосуються 

проблеми екологічної освіти, «аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних 

вчених з проблем екологізації хімічної освіти, шкільних програм та підручників 

з хімії засвідчує про недостатню увагу до формування в учнів знань про хіміко-

екологічні проблеми сучасності. У більшості випускників старшої школи не 

сформовано базові хіміко-екологічні поняття та відсутні ціннісні орієнтації, що 

зумовлюють природовідповідну поведінку» [23]. 

В освітянських колах багато дискутують, якою повинна бути шкільна 

екологічна освіта в Україні. Екологічна освіта школярів, як правило, 

здійснюється за трьома моделями: шляхом екологізації змісту традиційних 

навчальних дисциплін (географії, біології, хімії, фізики), запровадження 

окремих інтегрованих курсів або за змішаною моделлю. 

Проте небезпідставно можна стверджувати – найістотнішим недоліком 

нашої традиційної системи освіти є те, що під час вивчення природничих 

дисциплін у школі загальні закони природи зазвичай не виступають у ролі 

наскрізних принципів обґрунтування знань, у результаті чого в школярів 

формується інтелект на репродуктивному рівні (виконання будь-яких завдань за 

зразком або за інструкцією). Це призводить до невміння самостійно приймати 

своєчасні рішення. За цих причин гальмується формування в учнів екологічного 

мислення (бережливого ставлення до природи, екологічної свідомості і 

екологічної культури) [54]. 

«Звичайно, причини і наслідки розвитку негативних екологічних ситуацій, 

можливість і необхідність подолання екологічної кризи мають відображувати 

засоби навчання. Але занадто перевантажені науковим змістом підручники з 

екології не відповідають віковим можливостям учнів. Ці питання є 

обов’язковою складовою будь-якого сучасного підручника, посібника. Зміст 

підручників з біології, географії, хімії містить фрагментарні екологічні знання, 

що не сприяє формуванню в учнів системи екологічних знань. Аналіз 
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підручників, зокрема методичних апаратів підручників, засвідчив невелику 

кількість одноманітних запитань і завдань екологічного характеру» [23]. 

Про роль хімічних знань у екологічному вихованні та роль школи пише й 

В. Валюк: «Найбільші можливості для цього має шкільний курс хімії, де 

розглядаються питання комплексного використання сировини, переробки 

нафти і природного газу, створення безвідходних технологій, питання вибору 

оптимальних умов проведення хімічних процесів на виробництві, застосування 

каталізаторів, створення нових конструкційних матеріалів тощо» [10]. 

Сьогодні головне завдання вчителя, і зокрема вчителя хімії, – «підвести 

учнів до правильної оцінки теперішнього екологічного становища, до розуміння 

необхідності бережливого й економного ставлення до ресурсів природи» [10]. 

На думку П. Самойленко екологізація змісту хімії повинна 

зосереджуватися навколо таких питань:  

1. Порушення кругообігу хімічних елементів та речовин у природі під 

впливом антропогенних чинників та його глобальні екологічні наслідки 

(на прикладі конкретних ланок кругообігу Оксигену, води, Карбону, 

Нітрогену тощо).  

2. Хімічні процеси, що лежать в основі порушення озонового шару, 

парникового ефекту, кислотних опадів тощо. 

3. Речовини – забруднювачі повітря, води, ґрунту, продуктів харчування: 

кіптява, оксиди неметалів (Карбону, Нітрогену, Сульфуру) та металів 

(Плюмбуму, Мангану, Феруму), аміак, сірководень, нітрати, фосфати, 

солі важких металів, фенол, меркаптан, бензопірен, радіоактивні ізотопи 

тощо, їх основні джерела. 

4. Роль хімічних процесів (екзо- й ендотермічних, каталітичних і 

некаталітичних, оборотних та необоротних) у підтриманні та порушенні 

кругообігу речовин й енергії у природі, природної рівноваги. 

5. Хімічні способи попередження негативного антропогенного впливу на 

навколишнє середовище: екологічно безпечні хімічні технології, 



66 

безвідходні виробництва, замкнені водопостачальні цикли, хімічна 

очистка відходів та стічних вод промислового та сільськогосподарського 

виробництва тощо. 

6. Екологічні вимоги до використання хімікатів у побуті [77]. 

Я. Дегро (J. Degro) пише про екологічний підхід у викладанні фізики: «Хоч 

є шкільний предмет екологія, практика показує, що цього недостатньо. У 

формуванні екологічного мислення учнів також повинні брати участь 

дидактики окремих навчальних предметів. Якщо хоче бути дидактика фізики 

сучасною наукою, вона повинна не тільки відображати досягнення в області 

науки, але також повинна реагувати на поточні проблеми в суспільстві і до 

таких проблем належить екологічна криза. Тим, що ми будемо посилювати 

екологічну освіту та виховання на уроках фізики, дидактика фізики нічого не 

втратить, скоріше отримає – наприклад. можливістю мотивувати учнів 

нетрадиційними екологічними питаннями [152]. 

Це стосується всіх шкільних дисциплін, включаючи хімію. Адже, 

ефективна екологічна освіта та виховання молодого покоління можлива тільки 

на основі міждисциплінарного підходу. Реалізація цього підходу можлива за 

умови, що екологічні знання стануть невід'ємною частиною хімічної освіти. 

Проблемам екологічної освіти та виховання в хімії приділяли увагу 

вищевказані автори: А.Блажей (А. Blažej), М. Оролінова (M. Orolínová) [254], 

І. Шволікова (I. Švoliková), Н. Штевулова (N. Števulová) [281], Д. Фазекашова 

(D. Fazekašová) [161], М. Ганайова (M. Ganajová) [173, 174, 175], І. Сотакова 

(I. Sotáková) [275] та інші. 

«Хімія як одна з навчальних дисциплін дозволяє здійснювати екологічну 

освіту і навчання студентів безпосередньо в навчальному процесі. Хімічні 

знання є невід’ємною частиною баз знань охорони природи, раціонального 

використання природи і людини перетворення навколишнього середовища. 

Школа повинна забезпечити не тільки хімічні знання про хімічні речовини, їх 

структуру, властивості і перетворення, а й формувати хімічну грамотність 
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студентів для розуміння необхідністі хімічних знань в повсякденному житті і 

роботі в будь-якій галузі, сільського господарства, науки і культури ; сприймати 

хімічну культуру знань як істотний елемент будь-якого сучасної людини. 

Науковий світогляд, система знань про речовини та їх трансформації, основних 

хімічних законах і теоріях, методи наукового пізнання в хімії є основою 

екологічної культури» [6]. 

Сьогодні хімія присутня у всіх областях нашого життя. Без неї неможливо 

уявити собі сучасне життя. Усі продукти, з якими ми стикаємося у 

повсякденному житті, якимось чином хімічно оброблені або виготовлені. Багато 

з цих речовин потрапляють у оточуюче середовище. Більшість з них, які не 

зустрічаються в природі, природнім шляхом не розкладаються або, навпаки, 

зазнають хімічних перетворень в навколишньому середовищі тому стають 

серйозною загрозою для людей, рослинного і тваринного світу. 

Процеси в природі, природні чи штучні, мають хімічну природу. Це 

зобов’язує, щоб хімія як наукова дисципліна вирішувала фундаментальні 

екологічні проблеми навколишнього середовища. Хімічні елементи та сполуки 

потрапляють в навколишнє середовище завдяки діяльності людини Вони 

зустрічаються в таких кількостях, що завдають шкоди живим організмам. 

Природа і класифікація хімічних реакцій, які відбуваються в окремих 

компонентах навколишнього середовища, нічим не відрізняється від хімічних 

реакцій, що відбуваються в лабораторіях або технологічних процесах [254]. 

Хімія зазнала швидкого розвитку на рубежі 19-го і 20-го століть. Невпинно 

зростала кількість нових хімічних наукових знань, які поступово були включені 

до змісту навчання. Таким чином, хімія стала занадто переобтяжена великою 

кількістю теоретичних та фактичних знань, а це означало відхід від практики та 

повсякденного життя. На міжнародних конференціях з методики викладання 

хімії неодноразово вказувалося на це. Тому було прийняте рішення про 

створення таких програм і навчальних планів, які відображають зв’язок з 

повсякденним життям і економікою, забезпечуючи доступ до таких хімічних 
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знань, щоб допомогти учням зрозуміти оточуючий їх світ, навколишнє 

середовище, своє тіло. Викладання хімії в ЄС було піддано ретельному аналізу 

і привело до прийняття Угоди про єдину процедуру культурної і наукового 

освіти країн ЄС. В документі говориться, що зміст навчання хімії повинен 

асоціюватися з повсякденним життям, бути у безпосередній близькості до учня 

і економіки. У змісті хімічної освіти мають домінувати питання, які пов'язані з 

різними формами навколишнього середовища. Екологічні проблеми хімічної 

освіти не повинні висвітлюватися поверхово, а повинні бути створені 

передумови для фактичного і мотиваційного викладу навчального матеріалу. З 

цієї точки зору, необхідно викладати такі теми, як Вода, Ґрунти, Повітря, 

звернути увагу на проблемні промислові хімічні процеси, які забруднюють 

навколишнє середовище, проблему відходів та утилізації відходів. В ході 

експерименту учні повинні ознайомитися як з позитивними так і з негативними 

наслідками використанням хімічних речовин, зрозуміти токсичність окремих 

речовин, навчитися як знешкодити побічні продукти реакції та звернути увагу 

на безпеку праці [130]. Зміст шкільної програми з хімії повинен відображати: 

колообіг речовин і енергії в природі, взаємозв’язки між живою та неживою 

природою. 

Ми виходимо з того, що метою викладання хімії в основній школі є надання 

учням таких теоретичних знань і практичних навичок, які переконають його в 

необхідності отримувати інформацію про хімічні речовини, реакції та їх 

значення для практичного повсякденного життя. Учням надається можливість 

активно набувати всебічний елементарний погляд на динамічну реальність, на 

взаємовідносини: людина та навколишнє середовище. У процесі вивчення хімії 

учень повинен освоїти такі знання, щоб оцінити основні соціальні, медичні та 

екологічні наслідки використання хімічних речовин в житті людини; також 

повинен набути основні навички діяльності, пов’язані зі спостереженням і 

експериментом, при цьому відповідально ставитися до виконання своїх 

обов’язків та дотримуватися правил безпечної роботи. В активній навчальній 
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діяльності учень повинен взнати не тільки корисність конкретних знань та 

навичок в галузі хімії, але і вміти використати отримані знання в інших 

шкільних предметах та в повсякденній практиці [243]. 

Екологічна освіта, що реалізується під час вивчення хімії, повинна 

відповідати на думку Н. Штевулової (N. Števulová) тa А. Ештокової 

(A. Eštoková) наступним критеріям: «Дякуючи хімії учні знайомляться з 

можливостями правильного використання хімічних сполук, дотримуючись 

екологічних принципів. Це передбачає, щоб ми вивчали хімічні елементи та 

сполуки не тільки з точки зору їх властивостей, але і з точки зору їх впливу на 

живі організми. У той же час ми повинні ознайомитися з принципами та 

методами хімічного аналізу окремих компонентів навколишнього середовища, 

з ефективним захистом від шкідливих речовин, а також можливостями їх 

мінімізації та ліквідації з навколишнього середовища» [281]. 

Переважна більшість виробництв базується на хімічних процесах. Знання 

їх природи та здатність керувати ними без шкоди для навколишнього 

середовища і біосфери, розробка і впровадження безвідходних виробництв, 

енергозберігаючих технологій, раціонального підходу до експлуатації водних 

ресурсів є тією основою хімічних знань, які повинні сформувати екологічну 

освіту 21-го століття. 

 

1.2. Характеристика передумов і чинників розвитку екологічної освіти в 

Словаччині 

 

Початок екологічної освіти в Словаччині можна пов’язати з такими 

іменами Й. Дікріт-Матейовьє (J. Dekret-Matejovie), А. Кметь (A.  Kmeť), 

Й. Фандлі (J. Fándly), Й. Голубі (J. Holuby), Г. Зехентер-Ласкомерскій 

(G. Zechenter-Laskomerský), Я. Волко-Старогорскій (J. Volko-Starohorský), 

М. Пацановскі (M. Pacanovský) та інші [189]. Значний внесок в її розвиток, 

особливо у повоєнний період, внесли працівники державної служби охорони 
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природи, лікарі, науковці, педагоги, працівники народних парків, 

спеціалізованих музеїв та ін. До раціонального використання природних 

ресурсів, так званих «чистих технологій», закликали більшість інженерів та 

економістів. В 80-их роках екологічній проблематиці великого значення почали 

надавати засоби масової інформації. 

У 60-х роках у рамках колишньої Чехословаччини зустрічаємося з 

терміном «Виховання до охорони природи», а трохи пізніше, у 80-х «Виховання 

бажання піклуватися про навколишнє середовище». Ці терміни пізніше були 

замінені на «Екологічне виховання», який є більш стислим та вдалим. 

Вже в 1977 р. можна знайти початки екологічного виховання в школах 

Словаччини під назвою «Виховання бажання піклування, охорони та творення 

навколишнього середовища». Як зазначає Д. Кваснічкова (D. Kvasničková) 

[228], «ціллю екологічного виховання було зробити внесок для зміни 

відношення людей до навколишнього середовища, яке стало необхідною 

умовою подолання негативних процесів в навколишньому середовищі та 

створенні гармонійних відносин між людиною та її оточуючим довкіллям. Вже 

на цьому етапі з’являється потреба розвивати не тільки пізнавальну сторону 

особистості, але також виховувати екологічні звички, мислення, почуття та 

поведінку». В цьому процесі повинна бути задіяна ціла освітньо-виховна 

структура, в т.ч. всі навчальні предмети в школі, вся виховна система школи, 

вся система позашкільної освіти та виховання. Екологічне виховання повинно 

було представляти галузь освіти, яка дотикається не тільки розуму, але й 

емоційних та поведінкових сторін особистості, виховувати особистість 

екологічно відповідальну. 

Спочатку шкільна екологічна освіта була частиною знань про живу та 

неживу природу в таких предметах як «Рідний край», «Природознавство» та 

«Біологія». Наголос робився на розумінні зв’язків живих організмів до 

навколишнього середовища та взаємозв’язок між живими організмами, пізніше 

до цього додалися властивості навколишнього середовища – фактори, які 
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впливають на живі організми. Екологічна освіта поступово стала частиною 

вивчення більшості природничих наук (біології, географії, хімії, геології, фізики 

та ін.), медичних наук (особиста гігієна) та деяких технічних спеціальностей. 

Пізніше ЕОВ знайшла своє місце і в етичному вихованні. 

В 1982 р. в Гобеленах Міністерством культури СР була створена перша 

Школа Природи, а в Штефановей – перший інформаційний центр охорони 

природи. На основі спеціальної програми в 1984 р. було побудовано систему 

наукових шляхів та освітніх сайтів в охоронюваних районах. В Ліптовскому 

Мікулаші виник Словацький музей охорони природи та спелеології [162]. 

На національному, регіональному та місцевому рівнях відбулися різні 

заходи орієнтовані на екологічну освіту. Почав виходити журнал «Навколишнє 

середовище» та інша періодична література, в яких критично оцінювався стан 

довкілля та можливості реабілітації. Всі ці заходи внесли значний вклад у 

формування екологічної свідомості населення та підвищення рівня такого 

мислення багатьох людей, «але в цілому не вдалося створити «екологічно 

мисляче суспільство», в якому би більша частина громадян керувалася 

принципами сталого розвитку або, принаймі, надалі не завдавала шкоду 

(свідомо чи несвідомо) навколишньому середовищу» [245]. 

У процесі освітніх перетворень на початку 1990-х рр. Словаччина, як і інші 

країни Вишеградської групи, зіткнулася з такими гальмуючими чинниками як: 

політична нестабільність, відсутність згоди між реформаторами, слабкі 

результати реформування в інших сферах (особливо економічній), брак 

необхідних ресурсів (насамперед фінансових), які стояли на заваді формуванню 

якісно нової системи освіти [316]. В таких умовах міжнародний суспільно-

політичний контекст був надзвичайно важливим для стратегії та темпів освітніх 

перетворень. Складність трансформаційного шляху Словаччини, як і інших 

постсоціалістичних країнах Вишеградської групи, полягала в необхідності 

швидкого досягнення комплексу ключових цілей системних перетворень і 

успішної реалізації євроінтеграційної стратегії. У даному контексті варто 
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наголосити на визначальному впливі Європейської спільноти на процес 

суспільних трансформацій у Словаччині, яка підтримувала прагнення 

словацького суспільства реалізовуючи міжнародні проєкти (наприклад, Orava-

IOWA) [323]. 

У процесі розбудови власної державності та інтеграції в європейський 

освітній простір Словаччина пройшла складним шляхом реформ, результати 

яких дозволяють говорити про функціонування в країні системи освіти 

європейського рівня. Водночас, цей шлях був доволі непростий, позначений 

успіхами та труднощами, і на сучасному етапі зберігається чимало проблемних 

моментів в освітньому процесі, які ще потребують свого вирішення в 

майбутньому. Аналізуючи євроінтеграційний контекст трансформації системи 

освіти в СР, насамперед, варто зупинитися на передумовах і чинниках змін. 

Серед найбільш значущих об’єктивних передумов і чинників макрорівня, 

які мали вплив на різних етапах трансформації системи педагогічної освіти 

Словаччини, варто виокремити: 

– розпад «соціалістичного табору» та дезінтеграційні процеси на 

постсоціалістичному просторі, що супроводжувалися, зокрема, демонтажем 

ідеологічних освітніх структур «старого режиму»; 

– комплекс радикальних реформ, направлених на розбудову 

парламентської демократії, ринкової економіки, правової держави, 

децентралізацію державного управління; одночасно був взятий курс на 

плюралізм, конкуренцію і децентралізацію у словацькій освіті; 

– розпад Чехословаччини та створення в 1993 році самостійної СР, що 

зумовило необхідність розробки національної стратегії розвитку освіти; 

– посилення регіональної співпраці, координації реформ у сфері освіти 

між країнами Вишеградської групи, що ставило спільні та відмінні цілі на 

різних етапах розвитку; 

– інтенсифікація євроінтеграційних процесів на постсоціалістичному 

просторі, підтримка Європейською спільнотою освітніх перетворень, 
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підписання Словаччиною Болонської декларації в 1999 році і вступ в 2004 році 

до ЄС, що пришвидшило перетворення як у сфері всієї педагогічної освіти, так 

і в екологічному аспекті освіти та виховання [220, 221]. 

Так після 1990 року почали створюватися правові, організаційні, 

економічні та концептуальні передумови, які привели до значного поліпшення 

ситуації та створення комплексної системи ЕОВ. 

Прийнята Стратегія державної екологічної політики (Stratégia, zásady a 

priority štátnej environmentálnej politiky [284]), пов’язана з Конференцією ООН з 

навколишнього середовища та розвитку, затверджена Урядом Словацької 

Республіки № 619/1993 та Декретом Національної ради Словацької Республіки 

№ 339/1993 підкреслили надзвичайну важливість екологічної освіти та 

виховання у сфері охорони навколишнього середовища, та поставила цілі до 

2010 року створити загальноосвітню та позашкільну системи екологічної освіти 

та виховання, а також здійснювати екологічну пропаганду та через 

інформаційну систему пропаганди охорони навколишнього середовища СР, 

створити умови для забезпечення постійної обізнаності громадян про стан 

навколишнього середовища в регіонах та його вплив на здоров’я. Концепція 

екологічної освіти та виховання, розроблена відповідно для реалізації цієї мети 

з Національної програми дій з охорони навколишнього середовища 

(затверджена постановою Уряду № 350/1996 ) стала важливим елементом цієї 

системи. У той же час, Програма Уряду Словацької Республіки, затверджена 

Постановою Національної ради Словацької Республіки, № 69/1995 проголосила 

підтримку діяльності шкіл, закладів культури, засобів масової інформації та 

об’єднань громадян, спрямованих на підвищення екологічної обізнаності 

населення, яке має конституційне право на своєчасну та повну інформацію про 

стан навколишнього середовища. 

Дослідження показує, що особлива увага ЕОВ також приділялася на 

національних заходах, таких як: 
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• Перша загальнонаціональна конференція «Стратегія екологічної освіти 

та виховання в школах Словацької Республіки та у світі», яка проходила 27-28 

квітня 1994 року в Братиславі, 

• Національна конференція «Стратегія екологічної освіти та виховання в 

школах», що проходила в рамках Європейського року охорони природи, яка 

проходила 16-17 листопада 1995 року в Братиславі, 

• Експертний семінар «Екологізація обсягу освітньо-виховного матеріалу 

природничих наук у школах Словаччини» (1996), 

• Спеціалізований семінар «Напрямки екологічної освіти Словаччини» 

(1997). 

З 1994 року в школах Словаччини зростає увага до питань ЕОВ. До 

теперішнього часу в цьому напрямку були проведені п’ять Національних 

конференцій. Загальнонаціональна конференція, яка відбулася у 1994 році, була 

підготовчою фазою, результатом роботи якої стало проведення Першої 

Національної конференції зі стратегії ЕОВ в школах СР у 1995 році. 

Висновками з роботи цих конференцій стало створення низки конкретних 

рекомендацій для університетів та університетів третього віку, основних та 

середніх шкіл, дошкільних закладів, а також для інформаційно-

пропагандистської діяльності. 

Через три роки, у 1998 році, на Другій Національній конференції з питань 

ЕОВ було проведено аналіз виконання цих рекомендацій та дано оцінку 

поточній ситуації; зазначено, що прийняті рекомендації сприяли суттєвому 

покращенню ЕОВ не тільки в школах усіх рівнів та зацікавлених неурядових 

організаціях, а й на рівні державного управління. 

У грудні 2001 року в Кошицях відбулася Третя Національна конференція з 

ЕОВ в школах СР. За участю 250 учасників та гостей обговорювалася основна 

тема «Стиль життя третього тисячоліття». На пленарному засіданні було 

заслухано ключові роботи, спрямовані на реалізацію Концепції екологічної 

освіти та виховання. У роботі чотирьох секцій було визначено специфічні 
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проблеми ЕОВ різних ступенів і типів шкіл, включаючи співпрацю з НО. 

Результатом роботи конференції став документ Висновки та рекомендації 

Третьої Національної конференції «Екологічна освіта та виховання в школах 

Словацької Республіки» (Závery a odporúčania z III. národnej konferencie 

Environmentálna výchova a vzdelávanie v školách v Slovenskej republike) [321]. 

Четверта Національна конференція з екологічної освіти та виховання в 

школах СР відбулася в грудні 2004 року в Нітрі (Environmentálna výchova a 

vzdelávanie na školách v Slovenskej republike). 

У січні 2018 року в Нітрі відбулася Національна конференція з ЕОВ в 

школах СР, на якій було задекларовано, що «сучасний стан ЕОВ та роль в 

навчальному процесі не можна вважати достатніми по відношенню до його 

потреб. Екологічна освіта під час свого розвитку зазнала різноманітних 

нововведень. Були визначені проблеми, прийнято багато законів, розробленo та 

доповнено методичні засоби та матеріали для всіх рівнів освіти, але, 

незважаючи на зусилля, спрямовані на задоволення потреби в екологічній 

освіті, це не може вважатися достатнім. Настав час замислитися над 

проблемами, про які ми знаємо, і думати про те, де шукати рішення, щоб 

потреба в екологічній освіті була повна, і вчителі відчули, що те, що вони 

роблять у цій сфері, матиме сенс. А також, що учні в процесі навчання набудуть 

знань, навичок, звичок, поглядів та зобов’язань щодо поліпшення стану 

навколишнього середовища» [322]. 

Вступ Словаччини до ЄС додав імпульсів реформуванню шкільної освіти 

в контексті ЕОВ та адаптації до європейських цінностей та полегшив співпрацю 

між освітніми закладами в рамках європейського освітнього простору, 

словацькі вчителі та учні отримали вільній доступ до участі в європейських 

освітніх і наукових програмах, проєктах тощо. 

Нормативно-правове забезпечення як передумова становлення та 

розвитку екологізації освіти та виховання в Словацькій Республіці. 

Усвідомлення необхідності змін у підходах до процесу економічного зростання 



76 

відбулося у 70-х роках минулого століття: увагу науковців привернули 

проблеми обмеженості природних ресурсів, їх нераціонального використання, 

тенденції забруднення довкілля, яке є основою життя і будь-якої діяльності 

людини, було опубліковано низку відповідних наукових праць. Реакцією на цю 

стурбованість стало створення міжнародних наукових НО із вивчення 

глобальних процесів на планеті. Для вивчення довгострокових тенденцій 

світового розвитку вперше було застосовано комп’ютерне моделювання. 

Стокгольмська Конференція ООН з питань навколишнього середовища, 

яка відбулася у червні 1972 року, вважається першою віхою у становленні 

історії концепції сталого розвитку. Саме на Стокгольмській конференції у 

міжнародний порядок денний було включено питання взаємозв’язку між 

економічним розвитком і станом довкілля. Конференція у Стокгольмі 

запровадила розвиток природоохоронної діяльності на державному та 

міжурядовому рівні. Міжнародне співтовариство на державному рівні 

включилося у вирішення екологічних проблем, які стримували соціально-

економічний розвиток. Почали розвиватися екологічна політика та дипломатія, 

екологічне право, з’явилася нова інституційна складова – міністерства та 

відомства з питань охорони довкілля. Було створено Програму ООН з довкілля 

(ЮНЕП), яка і сьогодні залишається провідною установою в світі з питань 

охорони довкілля. 

Для успішного розв’язання складних екологічних проблем та подолання 

негативних наслідків індустріалізації та науково-технічного прогресу, потрібен 

перехід до нової ідеології життя, екологізації економіки і виробництва, 

формування цивілізації з екологічною свідомістю та поведінкою. Важливу роль 

у переході до екологічно мислячого суспільства відіграє організація ЕОВ у всіх 

сферах життя, а передумовою її становлення та розвитку є нормативно-правове 

забезпечення. 

Міжнародна Конференція ООН з довкілля та розвитку (Саміт Землі) 1992 

року у Ріо-де-Жанейро стала масштабним форумом для обговорення шляхів 
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вирішення глобальних проблем навколишнього середовища та дала потужний 

імпульс для нових дій. Людська спільнота усвідомила нераціональність 

розвитку в напрямку необмеженого економічного зростання, його 

катастрофічність. Кожній країні було рекомендовано розробити національну 

стратегію сталого розвитку для забезпечення інтеграції соціально-економічних 

та природоохоронних цілей та завдань. 

Розглянемо законодавчі акти СР, які сприяли становленню та розвитку 

ЕОВ. 

«Стратегія, принципи і пріоритети державної екологічної політики» 

(«Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky») [284] ґрунтується 

на висновках та прийнятих документах конференції ООН з навколишнього 

середовища та розвитку 1992 р. У документі наголошується на вирішальному 

значенні ЕОВ для охорони навколишнього середовища. З точки зору 

досліджуваного питання, представляє інтерес IV. блок цілей екологічної 

політики – екологічна політика в галузі виховання та освіти, професійної 

підготовки, підвищення обізнаності громадськості, організацій, управління і 

координації заходів по охороні навколишнього середовища. Серед 

середньострокових цілей до 2000-2010 рр. включено створення шкільної 

позакласної системи ЕОВ, покращення екологічної пропаганди через 

забезпечення інформованості громадян про стан природного навколишнього 

середовища в регіонах та його вплив на їх здоров’я. Реалізація Стратегії 

забезпечується втіленням та дотриманням основ державної екологічної 

політики, які мають одночасно утворювати основи екологічного виховання – 

перевага превентивних заходів, дотримання принципів державної екологічної 

політики у всіх сферах господарювання, вирішення екологічних проблем веде 

до вирішення економічних, сучасна генерація несе відповідальність за стан 

природного навколишнього середовища перед майбутніми поколіннями, 

комплексне та системне вирішення проблем природного навколишнього 

середовища, дотримання принципу «платить той, хто забруднює», у випадках 
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забруднення природного навколишнього середовища брати до уваги вплив на 

здоров’я людей та природне навколишнє середовище, вводити інноваційні 

підходи в сфері охорони лісів та ґрунтів, вважати охорону природного 

навколишнього середовища фундаментальною умовою для зупинки 

несприятливого розвитку стану здоров’я населення. 

Одним з перших документів, які започаткували систему ЕОВ в СР стала 

«Народна екологічна програма дій І. на 1996-1999 рр.» («Národný 

environmentálny akčný program I. na roky 1996-1999») [247]. З погляду виховання 

та освіти для сталого розвитку інтерес представляє І частина: Екологічне 

виховання, освіта та пропаганда. В цій частині документу запропоновані 

заходи як, наприклад, потреба створення «Концепції екологічного виховання та 

освіти в Словацькій Республіці», розробка «Навчальних основ екологічного 

виховання та освіти основних та середніх шкіл / Екологічний мінімум» та ін. 

Тобто ця програма створила передумови для прийняття наступних важливих 

документів, направлених на створення системи ЕОВ Словаччини. 

Для підтримки та реалізації ЕОВ в СР були прийняті «Навчальні основи 

екологічного виховання та освіти в основній та середній школах /Екологічний 

мінімум, 1996» («Učebné osnovy environmentálnej výchovy pre základné školy a 

stredné školy / Environmentálne minimum, 1996») [303]. У цьому документі 

зазначається, що екологічне виховання в основній та середній школі не є 

окремим предметом, а є частиною змісту індивідуальних навчальних предметів. 

Основи екологічного виховання не змінюють навчальні плани індивідуальних 

дисциплін, але направляють їх розробку і використання, визначають 

спрямованість діяльності на проблематику, яку вчителі мають реалізувати в 

рамках навчальних годин та в позаурочний час. Навчальні основи екологічного 

виховання та освіти методично рекомендують наступні теми: охорона 

біорізноманіття – різноманітність життя на нашій планеті; зникнення лісів; 

ерозія ґрунтів; раціональне використання природних ресурсів; забруднення 

повітря, води, ґрунтів; зменшення озонового шару; кислотні дощі; парниковий 
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ефект; споживання енергії; утилізація відходів; урбанізація; демографічний 

вибух.  

Наступним документом, направленим на розвиток ЕОВ, стала «Концепція 

екологічного виховання та освіти в Словацькій Республіці, 1997» («Koncepcia 

environmentálnej výchovy a vzdelávania, 1997») [216], яка представляє собою 

основний етап створення комплексної програми шкільного і позашкільного 

ЕОВ в Словаччині, випливає на підставі виконання заходів Народної 

екологічної програми дій І. на 1996-1999 рр. У документі оцінюється загальний 

стан та розвиток ЕОВ в СР. Концепція в різних частинах оцінює: ЕОВ в школах 

та позашкільних закладах, екологічну освіту працівників державної служби, 

інформованість населення про екологічний стан довкілля, міжнародну 

співпрацю в даній області. Заключна частина документу містить концептуальні 

плани та цілі екологічного виховання та освіти та заходи щодо підвищення їх 

ефективності. Як наприклад, розвиток нових видів діяльності в цій області – 

забезпечення зв’язку між теорією та практикою, розробка та реалізація проєктів 

екологічного виховання, міжнародна співпраця в цій області і т.д. 

«Народна екологічна програма дій ІІ. на 1999-2000 рр.» («Národný 

environmentálny akčný program II. na roky 1999-2000») [248] ґрунтується на 

Стратегії, принципах і пріоритетах державної екологічної політики та Народну 

екологічну програму дій І., відновлює її короткострокові та середньострокові 

цілі та оцінюються реалізація подальших. 

«Випливає з необхідності створення умов для сталого розвитку суспільства 

в національному та міжнародному контексті, як і необхідності для виконання 

умов, що дозволяють інтеграцію СР до європейських та міжнародних структур, 

які спеціалізуються на глобальній екологічній безпеці та підтримці миру у 

всьому світі (ЄС, ОЕСР, ООН). Вимогою розвитку суспільства до стійкої 

тенденції розвитку є усвідомлення того, що продовженням розвитку діяльності 

суспільства, соціальним та економічним розвитком обумовлений стан 

навколишнього середовища та його окремих складових». 
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З погляду ЕОВ представляє інтерес сектор І: Екологічне виховання, освіта 

та пропаганда. З-поміж основних цілей – завершення інтегрованої шкільної та 

позашкільної системи виховання та освіти в даній області та забезпечення 

доступу громадськості до інформації, що стосується природного 

навколишнього середовища, збільшення участі широких кіл громадськості при 

прийнятті рішень, що стосуються стану природного навколишнього 

середовища. 

«Народна стратегія сталого розвитку Словацької Республіки, 2001» 

(«Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky, 2001») [246] 

була підготовлена в рамках Проєкту «Підтримка сталого розвитку в Словацькій 

Республіці», який працював протягом 1999-2001 рр., гарантом виступало МНС 

СР а реалізатором Регіональні екологічні центри країн середньої та східної 

Європи. З погляду екологічного виховання та освіти інтерес представляють 

наступні завдання стратегії: підтримувати НО, громадські об’єднання, участь 

громадськості у розвитку суспільства; підвищення правової свідомості; 

інновації в ціннісній орієнтації суспільства; виховання та освіта; побудова 

сучасної і якісної шкільної системи; підтримка науки та дослідницької 

діяльності. Питанням ЕОВ присвячений окремий розділ, згідно з цим 

документом, акцент має бути на інтеграції природних, культурних, історичних 

та соціальних аспектів індивідуальних предметів в основній та середній школах.  

«Концепція державної політики щодо дітей та молоді до 2007 року 

(2001)» («Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži do roku 2007 

(2001)») [217]. Ціллю концепції було створити умови для оптимального 

фізичного, духовного та суспільного розвитку молодої генерації і в той же час 

створити умови для використання творчого потенціалу молоді. Цей документ 

орієнтований на молодь до 26 років. З точки зору стратегії сталого розвитку 

представляють інтерес стратегічні цілі документу, як наприклад, формування 

особистості, участь молодих людей при формуванні регіональної політики, 

охорона молоді від негативних впливів суспільства. Ціллю державної політики 
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в цьому документі проголошено посилення процесу побудови суспільством 

екологічного мислення, як наприклад, включенням ідей стратегії сталого 

розвитку до навчальних планів основної та середньої школи. Причому 

вважається за необхідне редагувати зміст навчальних програм, тобто видалити 

непотрібну та непридатну для використання інформацію та доповнити 

інформацією, яка стосується питань стратегії сталого розвитку корисну в 

практичному житті. Важливою ціллю державної політики згідно концепції є 

“тривалий період моніторингу екологічних наслідків окремих компонентів 

навколишнього середовища на загальний спосіб життя суспільства, дітей та 

молоді, а також форм використання дозвілля та інших форм діяльності для 

розвитку особистості”. 

У серпні 2002 року у Йоганнесбурзі відбувся Всесвітній саміт зі сталого 

розвитку на вищому рівні. Було проведено оцінку досягнень, змін та нових 

проблем, що відбулися за десятиріччя після Конференції «Ріо-92». Це була 

зустріч, покликана трансформувати цілі і зобов’язання, що були прийняті у 

«Порядку денному на ХХІ століття» у конкретні, практичні дії. Держави-

учасниці схвалили Йоганнесбурзьку декларацію зі сталого розвитку та План 

виконання рішень, у якому наголошувались пріоритети діяльності. В цих 

документах знову було підтверджено, що сталий розвиток є одним із ключових 

питань міжнародного порядку денного і відкрито шлях для прийняття 

практичних заходів для вирішення актуальних світових проблем. 

Спираючись на Йоганнесбурзьку декларацію зі сталого розвитку уряд 

Словаччини приймає «Програму дій для тривалого розвитку в Словацькій 

Республіці на 2005-2010 роки» («Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja v SR na 

roky 2005-2010») [109]. Документ своїм змістом і спрямованістю спирається на 

Народну стратегію сталого розвитку. Програма дій містить 14 пріоритетних 

завдань. Для нас представляє інтерес 12 завдання: Включення основних 

принципів стратегії сталого розвитку до навчальних планів на всіх ступенях 

школи та в системі безперервного навчання. У цьому контексті йдеться про 
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включення Стратегії навчання для сталого розвитку до навчального процесу та 

розробка та схвалення нової Концепції екологічного виховання та освіти. 

Частиною цього наміру є підвищення здатності громадян сприймати державну 

екологічну політику та екологічну політику ЄС; підвищити рівень екологічної 

освіти та екологічної свідомості громадян спільно з підвищенням свідомості 

суспільства для забезпечення сталого розвитку. Програма дій вказує на 

необхідність реформи школи, розробку та прийняття нового шкільного закону.  

«Концепція екологічного виховання та освіти на всіх ступенях шкіл в 

Словацькій Республіці та в системі безперервної освіти (2006)» («Koncepcia 

environmentálnej výchovy a vzdelávania na všetkých stupňoch škôl v Slovenskej 

republike a v systéme celoživotného vzdelávania (2006)») [215]. Серед 

пріоритетних завдань, записаних в Концепції – прийняття філософії, цілей та 

стратегії реалізації виховання для сталого розвитку, підвищення якості освіти в 

області екологічного виховання, оновити екологічне виховання та освіту для 

потреб сталого розвитку. 

«План дій реалізації Концепції екологічного виховання та освіти на всіх 

ступенях шкіл в Словацькій Республіці та в системі безперервної освіти – План 

дій виховання та освіти для сталого розвитку в Словацькій Республіці (2006)» 

(«Akčný plán realizácie Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania na 

všetkých stupňoch škôl v Slovenskej republike a v systéme celoživotného vzdelávania 

- Akčný plan výchovy a vzdelávania k TUR SR (2006)») [108]. 

З погляду досліджуваної проблематики, інтерес представляє частина В – 

Завдання в області виховання та освіти в школі та в подальшій освіті. Для 

забезпечення виконання завдань, потрібно зробити наступні кроки: 

• забезпечити законодавчо умови для роботи координаторів екологічного 

виховання; 

• виділити кошти школам та НО для діяльності в області виховання та 

освіти для сталого розвитку, використовувати не тільки державне фінансування, 

але і міжнародні джерела відповідних фондів; 
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• створити умови для реалізації проєктів, які підтримуються ЄС; 

• збільшити частки програм у різних сферах навчання та освіти для 

сталого розвитку, створити умови для введення принципів та цілей сталого 

розвитку в умовах школи; 

• вивчати основні принципи ідей сталого розвитку на всіх рівнях школи; 

• розробити навчальні плани та програми для виховання та навчання для 

сталого розвитку; 

• оновити підручники – доповнити питаннями стратегії сталого розвитку; 

• можливість використання альтернативних форм навчання – 

використання новітніх ІТ технологій; 

• забезпечити подальше навчання вчителів та координаторів. 

У червні 2012 року, через 20 років, світові лідери знов зібралися у Бразилії 

для прийняття важливих зобов’язань щодо сталого розвитку та майбутнього 

планети. У Ріо-де-Жанейро відбулася Конференція ООН зі сталого розвитку 

«Ріо+20». Ця велика світова подія стала нагодою поновити громадський рух та 

політичні зобов’язання, започатковані у 1992 р. Одним з ключових питань 

конференції була екологізація економіки («зелена економіка») у контексті 

сталого розвитку, чим було засвідчено усвідомлення на рівні інституцій ООН 

ключових завдань сучасності на шляху успішного втілення засад і принципів 

сталого розвитку. Відповідно до нових викликів та завдань по реалізації 

програми сталого розвитку, були прийняті і національні законодавчі акти СР. 

«Оновлена Національна стратегія щодо збереження біорізноманіття до 

2020 року» («Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020») 

[110] є ключовим документом в області охорони біорізноманіття в СР до 2020 

року. Баченням Стратегічного плану збереження біорізноманіття 2011-2020 рр. 

є «жити в гармонії з природою», а в ширших часових рамках до 2050 р. 

забезпечити «оцінку, захист, відновлення та раціональне використання 
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біологічного різноманіття, підтримку екосистемних служб, здоров’я Планети та 

забезпечення переваг, необхідних для людей». 

«Порядок денний 21 СР (2015)» («Agenda 21 SR (2015)») [107] складається 

з IV частин: 

I. Соціальні та економічні аспекти. 

У рамках міжнародного співробітництва СР підтримує економічне 

зростання в країнах, що розвиваються, і активно бере участь у роботі 

міжнародних організацій, спрямованих на лібералізацію торгівлі та 

стимулювання експорту. При цьому Уряд прагне підтримувати інвестиції, 

використовуючи найкращі наявні технології з мінімальним впливом на 

навколишнє середовище. У рамках економічної політики уряд підтримує окремі 

програми екологічного спрямування, наприклад, створення зелених робочих 

місць, новітні програми водопостачання та водовідведення, екологічне 

будівництво, енергетика та дослідження, розвиток та інновації, а також 

технології. 

II. Охорона та використання ресурсів для розвитку: охорона повітря, 

протидія обезлісненню, піклування екосистемами в мінливих кліматичних 

умовах, піклування нестабільними екосистемами, збереження біологічного 

різноманіття, екологічне використання біотехнологій, охорона водних ресурсів, 

екологічний підхід при роботі з токсичними хімічними речовинами, 

екологічний підхід при роботі з небезпечними та радіоактивними відходами. 

III. Посилення роботи відповідних організацій. 

IV. Засоби для реалізації. 

У зв’язку з необхідністю реагування на нові теми та пріоритетні напрями 

екологічної політики відповідно до сучасних тенденцій та пріоритетів в ЄС та 

Словаччині, необхідністю використання інноваційних засобів комунікації та 

каналів, була прийнята нова концепція – «Регіональна концепція екологічного 

виховання, навчання та просвітництва до 2025 року» (2015) («Rezortná 

koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025») [262]. 
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Регіональна концепція екологічного виховання, навчання та просвітництва, 

прийнята Міністерством навколишнього середовища СР в 2015 році, відповідає 

актуальним потребам та новим викликам у сфері охорони довкілля в 

Словаччині. Її головною метою є створення комплексної системи екологічного 

виховання, навчання та просвітництва, орієнтованої на основні цільові групи та 

використання інноваційних інструментів при збереженні принципів сталого 

розвитку. Основна мета концепції екологічного виховання: «Створити 

комплексну інтегровану систему екологічного виховання, навчання та 

просвітництва в екологічному секторі, зосереджуючись на різних цільових 

групах та використовуючи інноваційні інструменти, зберігаючи принципи 

сталого розвитку». 

Ідея «зеленої економіки», яка була проголошена Програмою ООН з 

навколишнього середовища (ЮНЕП) у 2009 р в Доповіді «Глобальний зелений 

новий курс», отримує все більший суспільний резонанс. ЮНЕП визначає 

«зелену економіку» як таку, що підвищує добробут людей і забезпечує 

соціальну справедливість і при цьому істотно знижує ризики для 

навколишнього середовища та подолання бідності населення. У самому 

простому розумінні «зелена економіка» – це економіка з низькими викидами 

вуглецевих сполук, при якій ефективно використовуються ресурси та яка 

відповідає потребам усього суспільства. Одним з найновіших стратегічних 

документів, що визначає державну політику у галузі охорони навколишнього 

середовища, є «Зеленіша Словаччина – Стратегія Екологічної політики 

Словацької Республіки до 2030 року» (2019) (Zelenšie Slovensko – Stratégia 

Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) 

[324]. Основні цілі стратегії – досягти кращої якості навколишнього середовища 

та стійкої кругової економіки, заснованої на послідовному захисті компонентів 

навколишнього середовища та використанні якомога менше невідновлюваних 

природних ресурсів та небезпечних речовин, що буде сприяти покращенню 

здоров’я населення. Захист навколишнього середовища та стратегія сталого 
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споживання будуть частиною загальної обізнаності як громадян, так і політиків. 

Завдяки запобіганню та пристосуванню до зміни клімату, його наслідки в 

Словаччині будуть зведені до мінімуму. Документ зосереджений на таких 

основних питаннях: охорона природи, з фокусом на охорону води, лісів та видів, 

які знаходяться під захистом; зміна клімату, захист повітря та зелена економіка, 

в тому числі безвідходна кругова економіка та ефективне поводження з 

відходами. Законодавча та фінансова підтримка буде зосереджена на ресурсах, 

які відповідають критеріям стійкого розвитку та не матимуть негативного 

впливу на навколишнє середовище. Водночас буде підвищена прозорість в 

інформуванні громадськості щодо стану навколишнього природного 

середовища та відредагована система ЕОВ відповідно до нових викликів в 

області охорони довкілля. 

Студіювання державних нормативно-правових документів та наукових 

праць словацьких вчених дало змогу виокремити наступні етапи розвитку ЕОВ 

в СР: 

– початковий етап – повоєнний період, характеризується першими 

спробами привернути увагу суспільства до екологічних питань; піонерами в цій 

області стали працівники державної служби охорони природи, лікарі, науковці, 

педагоги, працівники народних парків, спеціалізованих музеїв та ін.; 

– 80-ті роки: екологічній проблематиці великого значення почали надавати 

засоби масової інформації; екологічна освіта поступово стала частиною 

вивчення більшості природничих наук (біології, географії, хімії, геології, фізики 

та ін.), медичних наук (особиста гігієна) та деяких технічних спеціальностей; 

побудована система наукових шляхів та освітніх сайтів в охоронюваних 

районах; на національному, регіональному та місцевому рівнях відбуваються 

різні заходи орієнтовані на екологічну освіту; створюється музей охорони 

природи та спелеології; почали виходити журнали та інша періодична 

література, в яких критично оцінювався стан довкілля та можливості його 

реабілітації; 
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– 90-ті роки: починають створюватися правові, організаційні, економічні та 

концептуальні передумови, які привели до значного покращення ситуації та 

створення комплексної системи ЕОВ в СР; прийнята Стратегія державної 

екологічної політики, в якій підкреслено надзвичайну важливість ЕОВ у сфері 

охорони навколишнього середовища та поставлена ціль до 2010 року створити 

загальноосвітню та позашкільну системи ЕОВ; все більше уваги приділяється 

питанням ЕОВ в школах, змінюються методи та форми навчання з’являються 

нові: екоігри, екологічні проєкти тощо; 

– 2000-ні роки: створено національну систему безперервної ЕОВ 

населення, спрямовану на подолання негативних наслідків індустріалізації та 

науково-технічного прогресу, що базується на загальнолюдських цінностях і 

народних традиціях захисту довкілля та спрямована на поширення екологічних 

ідей у суспільстві, дієву загальноосвітню та позашкільну системи ЕОВ. 

 

1.3. Система екологічної освіти та виховання в Словацькій Республіці 

1.3.1. Система освіти Словацької Республіки 

Освітня система СР подібна до системи освіти України та складається з 

трьох рівнів – основної, яка включають і початкову, середньої та вищої школи. 

Структуру системи виховання та навчання визначають закони та деталі 

функціонування її окремих підрозділів, які регулюються декретами МОНДіС 

СР (www.minedu.sk). 

Обов’язкова шкільна освіта складає 9 років. 

ISCED (International Standard Classification of Education) – міжнародний 

стандарт класифікації навчання ЮНЕСКО від 1976 року. Класифікація ISCED 

класифікує навчальні програми відповідно до їх змісту за допомогою двох 

основних змінних: рівня освіти та галузі освіти. Поточна версія існує з 2011 

року. 

ISCED 0. Дитячі садочки: Дитячі садочки та спеціальні дошкільні заклади 

освіти забезпечують виховання та навчання дітей дошкільного віку. 

http://www.minedu.sk/
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ISCED 1. Перший ступінь основної школи, який триває 4 роки. Після 

закінчення четвертого класу учні можуть продовжувати навчання в основній 

школі другого ступеню або поступити в перший клас навчання 8-річної гімназії. 

ISCED 2. На цьому рівні учні відвідують другий ступінь основної школи 

або після вступних іспитів восьмирічну гімназію. Професійне навчання на рівні 

ISCED-2 існує лише у двох особливих випадках: консерваторіях та спеціальних 

формах професійного навчання, які можна вважати «другим шансом» для 

школярів з обмеженими можливостями навчання. 

ISCED 3. Цей рівень пропонує три варіанти отримання кваліфікації: 

гімназія, середня професійна школа та середнє професійно-технічне училище. 

Гімназія (ISCED 3A) – це загальноосвітня школа, яка готує учнів переважно до 

університетських навчальних закладів. Гімназія має мінімально чотири та 

максимум вісім років навчання. Успішне складання іспиту в гімназії закінчує 

повну середню освіту. Середні професійні школи та професійні училища 

зазвичай пропонують навчання ISCED 3A рівня. Цей рівень готує учнів 

головним чином для виконання професійної діяльності, зокрема технічної, 

економічної, педагогічної, охорони здоров’я, соціальної, правової, мистецької 

та культурної діяльності. Випускники отримують як загальну, так і професійну 

освіту. 

Освіта ISCED 3С рівня триває три роки, в деяких випадках – два. Середні 

школи організовують позашкільне позаструктурне навчання, яке покликане 

підвищити рівень учнів, та спеціалізуються на виконанні деякої техніко-

економічної діяльності оперативного характеру. Хоча основна загальноосвітня 

школа (ISCED 3A) та професійно-технічні навчальні заклади відповідно до 

закону рівні і дають можливість навчатися у вищих навчальних закладах, з 

метою подальшого технічного навчання, студенти в основному відвідують 

професійні школи. Студенти, які вибирають професійні школи ISCED 3A рівня, 

в основному зацікавлені після закінчення працювати, але не хочуть втрачати 

можливість навчатися в університеті. 
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ISCED 4: Середні професійні школи забезпечують додаткову, вторинну 

програму, відому як пост-середня освіта. Таке навчання триває один-три роки. 

Рівень цих програм змінюється. Деякі призначені для випускників ISCED 3A 

рівня, деякі для випускників середньої школи ISCED 3C. 

ISCED 5 та ISCED 6. Вищі навчальні заклади є вищими освітніми, 

науковими та мистецькими установами, які мають виключне право на надання 

вищої освіти. Університетська освіта триває 4-6 років, закінчується державним 

випускним іспитом. Відповідно до Болонської освітньої системи, поділяється на 

три частини: бакалавра, магістра та доктора філософії. Випускникам 

університетських навчальних закладів присвоюються наступні ступені: 

бакалавр «бакалавр» (Bc.), Магістр «магістр» (Mgr.), інженерні науки в галузі 

машинобудування, сільського господарства та економіки «інженер» (Ing). 

Бакалаврські та магістерські програми відносяться до рівня ISCED 5, докторські 

програми до рівня ISCED 6 [318]. 

Схематично система освіти СР представлена на рисунку в Додатку А. 

На сьогоднійшній день в СР навчальний процес регулюється Державним 

педагогічним інститутом (Štátny pedagogický ústav), яким безпосередньо керує 

МОНДіС СР. Він був створений у січні 1994 р. об'єднанням Центрального 

методичного центру та Науково-дослідного інституту освіти у Братиславі 

(заснований у 1947 р.). У своїй професійній та науковій діяльності Державний 

педагогічний інститут продовжує традиції Науково-дослідного інституту 

освіти, а крім того, він зосереджується на професійно-методичному управлінні 

школами та шкільними закладами та навчальній діяльності педагогічних 

працівників. Основними сферами діяльності є: вирішення питань, пов’язаних із 

змінами навчальних програм, прикладними педагогічними дослідженнями, 

експертними та методичними вказівками, експериментальною валідацією та 

пілотними навчальними проєктами. Державний педагогічний інститут – це 

найвищий ієрархічний навчальний заклад, що включає модель рамкової 

програми для випускників, рамкову програму та рамкову навчальну програму. 
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Він являє собою перший рамковий рівень дворівневої моделі управління 

школою; виражає основні принципи та цілі освітньої політики держави, а також 

демократичні та гуманістичні цінності, на яких базується національна освіта; 

визначає загальні цілі шкіл такі як ключові компетентності в збалансованому 

розвитку особистостей учнів та загальний зміст освіти. Державна освітня 

програма підтримує комплексний підхід у розвитку компетентностей учнів 

щодо навчання, дії, оцінки та спілкування та розуміння на певному рівні освіти. 

Це вихідний і обов’язковий документ для створення індивідуальної навчальної 

програми школи з урахуванням конкретних місцевих та регіональних умов та 

потреб. Державна освітня програма включає освітні програми для дітей та учнів 

з обмеженими можливостями та освітні програми для учнів із інтелектуальними 

талантами [280]. 

 

1.3.2. Система екологічної освіти та виховання Словаччини 

У Концепції екологічної освіти в Україні зазначено, що «зміст безперервної 

екологічної освіти та виховання повинен включати дві ланки – формальну та 

неформальну. До першої ланки відносяться загальна система освіти, яка існує в 

Україні на таких рівнях: дошкільна, шкільна, позашкільна, професійно-

технічна, вища та післядипломна освіта. Друга ланка системи екологічної освіти 

та виховання має просвітній характер, формує екологічну свідомість і культуру 

населення (засоби масової інформації, церкви, громадські екологічні та 

просвітницькі об’єднання, партії та ін.)» [70]. Система ЕОВ Словаччини має 

подібну структуру та поділяється на формальну ЕОВ, неформальну ЕОВ та ЕОВ 

як просвітницька робота суб’єктів господарювання. 

Формальна екологічна освіта та виховання. Формальна екологічна 

освіта зосереджена в навчальних закладах і забезпечується Державною 

освітньою програмою від дошкільної освіти до вищої професійної освіти. На 

всіх рівнях освіти визначається як міжгалузева наскрізна тема, що належить до 

відповідних освітніх предметів. Школи всіх рівнів зазвичай впроваджують зміст 
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ЕОВ шляхом реалізації різноманітних заходів та проєктів. Комплексніше 

проблематикою ЕОВ займаються навчальні заклади, які декларують екологічну 

спрямованість та цілі у своїх освітніх програмах і беруть участь у проєктах 

довгострокового характеру. 

Рамковим документом для створення власної програми навчання в цій 

області є Національна освітня програма «Екологічна освіта» розроблена 

Національним інститутом освіти в 2009 році. У вступі дається визначення 

екологічної освіти та виховання: «Екологічна освіта веде учнів до всебічного 

розуміння взаємозв'язку між організмами та людським ставленням до 

навколишнього середовища Йдеться про розвиток та розуміння необхідності 

переходу до сталого розвитку, що дозволяє спостерігати та зрозуміти взаємини 

між людиною та довкіллям, які динамічно розвиваються та пов’язані між собою 

екологічними, економічними та соціальними аспектами» [262]. 

Формальну ЕОВ координує МОНДіС СР. В документі [262] зазначено, що 

при розробці навчальних програм важливою є співпраця МОНДіС СР та МНС 

СР для визначення необхідних напрямів освіти у сфері охорони навколишнього 

середовища. Не менш важливою є взаємна співпраця у створенні публікацій та 

у заходах, орієнтованих на формальну ЕОВ. 

Неформальна екологічна освіта та виховання. Неформальна EОВ 

впроваджується в Словаччині МНС СР та вибраними цільовими групами 

відповідно до її статутів. Окремі галузеві організації готують ряд акцій та 

заходів, які направлені на інформацію в області охорони навколишнього 

середовища та його складових, а також на саму ЕОВ. Це освітня діяльність з 

використанням інтерактивних елементів, таких як: заходи з нагоди основних 

екологічних днів, дні відкритих дверей відповідних організацій, один або 

більше днів навчальних заходів, зустрічі для всіх категорій шкіл (дитячий садок, 

основна і середні школи, університети), заходи для маргіналізованих груп, 

виставки, екскурсії, кінофестивалі. Вони також організовують експертні 

конференції, семінари для різних цільових груп, а також методичну та 
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акредитовану безперервну освіту для вчителів. Нарешті, але не в останню чергу, 

це видавнича та рекламна діяльність, видання різноманітних інформаційних, 

освітніх та рекламних матеріалів у вигляді листівок, плакатів, прози, 

періодичних видань, професійних видань, методичних посібників, фільмів, 

інтерактивних дисків для різних цільових груп. 

В рамках проєкту МОНДіС СР неформальну ЕОВ забезпечує IUVENTA – 

Словацький молодіжний інститут, яким безпосередньо керує МОНДіС СР. 

Основними напрямами діяльності IUVENTA є участь молоді в житті 

суспільства, розвиток молодіжного волонтерства, освіта для прав людини, 

неформальна освіта та залучення молодих людей з обмеженими можливостями. 

Неформальна EОВ та практичні програми з актуальних тем пропонуються в 

Словаччині різними НО, неприбутковими організаціями, громадськими 

об’єднаннями та центрами дозвілля у формі акцій, заходів та програм 

акредитованих в МОНДіС СР. Найбільш важливими з них є Ekofórum (23 НО, 

www.ekoforum.sk) та Мережа еколого-виховних організацій – Špirála, яка є 

національною мережею організацій з ЕОВ. Це недержавна, некомерційна 

організація, заснована як асоціація юридичних осіб. Довгий час цілеспрямовано 

займається питаннями ЕОВ, її позицією та роллю як міжгалузевої наскрізної 

теми в навчальному процесі. Вона організовує експертні конференції, семінари 

та зустрічі робочих груп. На підставі висновків їх роботи аналізує поточний 

стан, проблеми, пропонує рішення та рекомендації. Вона співпрацює з широким 

колом НО, а також з державними установами, міністерствами, педагогічними 

інститутами. Відіграє значущу роль в пропагації ЕОВ завдяки її участі у 

всесвітній програмі Зелена школа. Її членами є Центр екологічної діяльності, 

Центр екологічної та етичної освіти Živica, Daphne – Інститут прикладної 

екології, Sosna – Центр сталих альтернатив. Основна педагогічна мета мережі 

Špirála може бути описана таким чином: зміна поведінки дітей та молоді на 

користь підтримання умов життя на Землі для теперішніх та майбутніх поколінь 

(поведінка в екологічному середовищі). Програма «Зелена школа» є головним 
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інструментом, за допомогою якого мережа та члени її організації прагнуть 

запропонувати альтернативу словацькій шкільній системі освіти. Крім того, 

програма «Зелена школа» сприяє досягненню цілей ООН у галузі освіти та 

навчання для сталого розвитку. Основна ідея програми «Зелена школа» полягає 

в тому, що EОВ дітей та молоді є важливим шляхом включення до формальної 

освіти [158, 223, 285]. 

Зелена коаліція (Zelená koalícia) НО спрямована на захист навколишнього 

середовища, природи, оточуючого природного середовища, шляхом сприяння 

доступу до екологічної інформації, забезпеченню права громадських та 

неурядових організацій на вирішення екологічних питань, забезпечення 

дотримання права на справедливість у справах навколишнього середовища, 

залучення до розробки принципів та стратегій екологічної політики, а також 

вирішення питань фінансування з вирішення проблем навколишнього 

середовища та екологічних проєктів. В даний час об’єднує 9 організацій. 

Важливий внесок у екологічне виховання вносить організація «Дерево 

життя» (Strom života). Окрім різноманітної методичної та видавничої діяльності, 

вона організовує різноманітні освітні програми, спрямовані на охорону 

навколишнього середовища (наприклад, проєкт охорони атмосферного повітря 

«Синє небо», проєкт захисту води «Жива вода» тощо). До НО, які займаються 

екологічною освітою, відносяться також: Товариство Друзів Землі (Spoločnosť 

priateľov Zeme), Свобода тварин (Sloboda zvierat), Жива планета (Živá planéta), 

Люди і вода (Ľudia a voda), Мати-Земля (Za Matku Zem) та інші [200, 238]. 

У майбутньому планується більш тісна співпраця між державними та НО у 

сфері ЕОВ, особливо у реалізації спільних проєктів та заходів, спрямованих на 

широкі кола громадськості. 

Суб’єкти господарювання та екологічна освіта, виховання та 

просвітництво. Питанням екологічної освіти, виховання та просвітництва в 

Словаччині приділяють увагу також суб’єкти господарської діяльності, або 

безпосередньо, або через їхні фонди, створені з метою просвітництва в галузі 
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охорони навколишнього середовища. Велику підтримку надають також 

фундації, які об’єднують сфери бізнесу, застосовуючи принципи податкового 

призначення. Їхня діяльність спрямована на всі рівні освіти – дитячий садок, 

основну та середню школи, університети. Учні та студенти беруть участь у 

різних конкурсах, проєктах та заходах, які підвищують екологічну свідомість в 

тій сфері, з якою пов’язаний бізнес. Деякі галузеві організації Міністерства 

охорони навколишнього природного середовища СР, у рамках реалізації 

природоохоронної діяльності, співпрацюють з компаніями, які тим самим 

залучають та підтримують екологічну діяльність у школах. 

Екологічна освіта та виховання різних вікових груп. 

Дитячі садочки 

До цільової групи належать діти віком від 3 до 6 років. Неформальна 

екологічна освіта для цієї цільової групи регулюється Державною освітньою 

програмою в розділі Людина та природа. В межах своїх вікових та 

індивідуальних особливостей діти повинні дізнатися про природу екологічних 

закономірностей, розвинути естетичні почуття та сформувати гуманне 

відношення до захисту та створення природного навколишнього середовища, 

формувати ціннісні орієнтації, відносини та поведінку. Вищезазначені цілі 

можуть бути досягнуті тільки через чутливе керівництво, практичну роботу та 

практичний досвід. Рекомендується надавати перевагу безпосередньому 

спостереженню, виявленню та вирішенню проблем, експериментуванню, 

аналізу та творчому мисленню. 

Основна початкова школа (ISCED 1) 

До цільової групи належать учні віком від 6 до 10 років. Екологічна освіта 

в початковій школі є наскрізною темою, що перетинається з усіма предметами, 

але особливо з природознавством, властіведою, трудовим вихованням та 

етичним вихованням. Мета полягає в тому, щоб сприяти розвитку особистості 

учнів шляхом набуття здатності розуміти, аналізувати і оцінювати відносини 

між людиною і її природнім оточуючим середовищем, розуміючи необхідність 
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захисту навколишнього середовища в усьому світі. В майбутньому 

неформальна ЕОВ повинна бути спрямована на стимулювання дослідницької 

допитливості вивчення явищ та подій, пов’язаних з навколишнім середовищем, 

розвиток здатності висловлювати та представляти власну думку, оцінювати та 

класифікувати інформацію, слухати, спілкуватися та співпрацювати. 

Основна школа (ISCED 2) 

До цільової групи відносяться учні від 10 до 15 років. Екологічна освіта на 

II ступені основної школи є наскрізною темою, пов’язана переважно з 

біологією, хімією, географією. До формування екологічної свідомості учнів 

відносяться також соціально-наукові предмети, зокрема громадянська та етична 

освіта, словацька мова та література. Метою екологічної освіти є сприяння 

розвитку особистості учня так, щоб у сфері знань, умінь і навичок він набув 

здатності розуміти, аналізувати і оцінювати відносини між людиною та 

навколишнім середовищем, спираючись на знання законів, що регулюють 

життя на Землі, знати і розуміти зв’язок між розвитком людства і ставленням до 

навколишнього середовища в різних районах світу, зрозуміти зв’язок між 

локальними і глобальними проблемами та усвідомити власну відповідальність 

за стан навколишнього середовища. Важливу роль у наскрізній темі 

представляють інформаційно-комунікаційні технології, які дозволяють 

використовувати сучасні дані про стан навколишнього природного середовища 

та здатність імітувати певні події. Комунікаційні технології стимулюють 

інтерес до шляхів вирішення екологічних проблем, забезпечують можливість 

контактів у цій сфері та обміну інформацією в межах республіки, країн ЄС та 

світу. 

Середні школи 

Цільовою групою є студенти віком 15-19 років. Неформальна EОВ повинна 

створити базу природничої та екологічної грамотності, навчити, як набути знань 

і навичок для успішного вирішення екологічних проблем, підвести до 

усвідомлення власної відповідальності за стан навколишнього середовища, з 
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точки зору як споживача так і виробника. Вона повинна розвивати 

співробітництво у сфері захисту навколишнього середовища на місцевому, 

регіональному та міжнародному рівнях, вміти об’єктивно формулювати 

сучасний стан, оцінювати об’єктивність та актуальність екологічної інформації 

та обговорювати її, обґрунтовувати свої поглядии та думки. Значною мірою 

вона повинна використовувати інформаційні та комунікаційні технології та 

засоби для збору та обробки інформації та представлення власної роботи. 

Вищі навчальні заклади 

Цільова група – це молоді люди віком від 20 років. На цьому рівні освіти 

студенти обирають області та специалізації на власний розсуд – охорона 

навколишнього середовища, екологія та споріднені спеціальності на декількох 

вищих навчальних закладах СР. Одним із шляхів розширення участі студентів 

у неформальній екологічній освіті є, наприклад, практика, яку вони можуть 

виконувати у всіх галузевих організаціях на всіх рівнях управління. Іншою 

можливістю є добровільна діяльність в організації освітніх заходів та заходів, 

спрямованих на презентацію екологічної освіти, різноманітні програми 

збереження культурної та природної спадщини [262]. 

В 1998 році була прийнята програма Міленіум – Народна програма освіти 

та виховання в Словацькій Республіці на найближчих 15-20 років (MILÉNIUM 

Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 - 

20 rokov), [242] в якій задекларовано, що принцип навчання впродовж життя є 

керівним принципом побудови цілісної системи освіти та виховання, який 

також стосується екологічної освіти. В подальшому створено нормативну 

основу для реалізації навчання впродовж життя (Uzneseniе vlády SR č. 157 z 25. 

Februára 2004 k návrhu koncepcie celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike) 

[305], а 24 лютого 2004 р. словацьким урядом прийнято Концепцію навчання 

впродовж життя [214]; зміст концепції поглибила Стратегія навчання 

впродовж життя [283], яка схвалена урядовою постановою № 382 від 25 квітня 

2007 р. [306]. Важливість принципу навчання впродовж життя підкреслено й на 
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найвищому державному рівні, оскільки 1 грудня 2009 р. парламент Словаччини 

прийняв Закон Про навчання впродовж життя [319]. 

Починаючи з 2008 року навчання в школі здійснюється відповідно до 

Державної освітньої програми для основної школи. У 2015 році була 

опублікована Інноваційна державна програма освіти (Inovovaný štátny 

vzdelávací program), в якій екологічна освіта класифікується як одна з семи 

міжпредметних наскрізних тем та зазначено, що «екологічним питанням 

потрібно приділяти більше уваги, ніж це було раніше» [280]. З цієї причини 

важливою є співпраця між МОНДіС СР та МНС СР. Державна освітня програма 

включає, серед іншого, цілі початкової освіти, освітні предмети, наскрізні теми, 

їх характеристики, освітні стандарти та рамкові навчальні програми. Другий 

рівень участі школи в управлінні освітніми програмами є безпосередньо 

програма навчання даної школи, в якій представлені предмети на вибір. Школи 

таким чином мають можливість бути профільованими та відповідати потребам 

та інтересам дітей. У співпраці з широкою громадськістю, школи також мають 

можливість визначити потреби та вимоги свого регіону та включати їх у зміст 

навчання. Сама школа може створити новий предмет і підготувати його зміст. 

Це означає, що школи мають можливість реалізувати EОВ також у межах 

факультативного предмета [280]. 

Неформальна ЕОВ в школі орієнтована переважно на координаторів ЕОВ, 

які працюють на різних типах шкіл, шкільних клубів, центрів дозвілля, 

екоцентрів. Зміст екологічної освіти, керований координаторами ЕОВ, 

зосереджений у методичних днях та акредитованих програмах безперервної 

освіти. Практична реалізація неформальної ЕОВ спрямована безпосередньо на 

учнів у шкільному середовищі, школі в природі, через участь в екскурсіях, 

шкільних подорожах, участь у роботі еко-центрів, дискусіях чи екологічних 

заходах з нагоди важливих днів довкілля. Координатори ЕОВ складають план 

заходів на кожен навчальний рік. Один з планів шкільних заходів координатора 

ЕОВ на 2019-2020 навчальний рік представлено в Додатку К. [257]. 
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У Державній освітній програмі Екологічне виховання зазначено, що 

екологічна освіта приводить учнів до всебічного розуміння взаємозв’язків 

організмів і відносин людини з навколишнім середовищем. Йдеться про 

розвиток і, зокрема, розуміння необхідного переходу до сталого розвитку 

суспільства, це дає змогу спостерігати та реалізовувати відносини між людиною 

та довкіллям, які динамічно розвиваються де екологічні, економічні та соціальні 

аспекти взаємопов’язані. Вказується також на міжпредметні зв’язки та 

безперервність для реалізації наскрізної теми: «Взаємозв'язуючи, розширюючи, 

закріплюючи та систематизуючи знання, особливі звички та навички, ми 

звертаємо увагу учнів на зв’язки між знаннями, які вони вже здобули для 

розуміння питання з ширшої точки зору. Тільки тоді вони можуть по-

справжньому зрозуміти глобальні проблеми. Розуміння є необхідною умовою 

активного підходу учнів до ефективного захисту та переходу до сталого 

розвитку» [278]. 

Наскрізні теми є важливим елементом освіти та беруть участь у 

формуванні та розвитку ключових компетенцій, особливо з точки зору 

ставлення та цінностей. Державною освітньою програмою для основної школи 

визначено такі наскрізні теми [259]: 

▪ мультикультурне виховання; 

▪ медіаосвіта; 

▪ особистий та соціальний розвиток; 

▪ екологічна освіта та виховання; 

▪ виховання безпечного поводження в дорозі; 

▪ охорона життя та здоров’я; 

▪ регіональне виховання та традиційна народна культура; 

▪ навички створення та презентації проєкту. 

Всі навчальні предмети поділені на освітні галузі (Додаток И.). 

Освітня галузь «Природа і суспільство» надає всебічний елементарний 

погляд на навколишню природу і навколишнє середовище. Навчає спостерігати, 
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осмислювати та оцінювати дії людей стосовно навколишнього середовища. 

Освітня галузь «Людина та природа» підкреслює розуміння об’єктивної 

обгрунтованості фундаментальних природних закономірностей, динамічного 

зв’язку між екосистемами та біосферою в цілому, положення людини в природі 

та комплесної функції екосистем щодо людського суспільства. 

Освітні галузі «Людина і суспільство» та «Людина і цінності» 

зосереджуються на зв’язках між екологічними, техніко-економічними та 

соціальними підходами до вирішення питань і вказують на подальші принципи 

сталого розвитку (міжособистісні відносини, співпраця в різноманітності, 

викорінення бідності та хвороб, зменшення різниці між людьми, забезпечення 

гідного життя людей). 

Освітня галузь «Здоров’я і рух» вирішує питання впливу навколишнього 

середовища на власне здоров’я та здоров’я інших. У зв’язку з проблемами 

сьогодення також вказує на важливість екологічної відповідальної поведінки 

при організації масових спортивних заходів. 

Освітня галузь «Мистецтво і культура» надає багато можливостей для 

роздумів про взаємозв’язок людини з навколишнім середовищем, усвідомлення 

природного та соціального середовища як джерела натхнення для створення 

культурних та художніх цінностей та сприйняття естетичних якостей 

навколишнього середовища» [280]. 

 

1.3.3. Сучасний стан і перспективи розвитку екологічної освіти та 

виховання в Словаччині 

Аналізу сучасного стану ЕОВ в СР присвячені дослідження як урядових 

організацій – Державна шкільна інспекція, громадських об’єднань та центрів 

дозвілля з ЕОВ – IUVENTA, Зелена коаліція, так і численних науковців: 

Я. Канцір (J. Kancír) та І. Суха (I. Suchá) С. Мілова (S. Milová), Р. Медал 

(R. Medal) Я. Клучікова (J. Klúčiková) та Я. Клоцокова (J. Klocovková) [157, 203, 

209, 240, 241, 285]. 
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Так, Державна шкільна інспекція опублікувала Звіт про стан включення 

та застосування питань ЕОВ до програм шкільної освіти в основних школах 

СР в 2012/2013 навчальному році (Додаток Е.), в якому робиться заключення, 

що метод реалізації ЕОВ як інтегрованої частини декількох предметів з 

розробкою змісту навчальних програм найбільше (88,6%) присутній в 

природничих дисциплінах, таких як – Вітчизняна наука, Біологія, Фізика, Хімія, 

Географія; найменше теми ЕОВ були включені до змісту гуманітарних 

дисциплін [276]. 

Опитування, проведене Я. Канціром та І. Суха, показало, що EОВ є 

найбільш поширеною (91%) у школах як частина кількох предметів. Інші три 

місця посіли такі форми впровадження EОВ: цікаві акції екологічного змісту 

(52%), проєкти (48%), школи в природі (35%). Лише дуже низький відсоток 

шкіл (4%) вирішив впровадити EОВ як окремий предмет (Додаток Є.). 

За результатами дослідження, яке провели С. Мілова, Р. Медал та 

Я. Клоцокова (S. Milová, R. Medal, J. Klocovková) в 2012 р., метою якого було 

аналіз поточної ситуації та стану нинішньої системи ЕОВ дітей та молоді 

Словаччини – з акцентом на діяльність ГО, перетин формальної та 

неформальної освіти, було констатовано, що ЕОВ як наскрізна тема в даний час 

стикається з такими підводними проблемами як формалізм, поверховість, 

труднощі в підготовці та впровадженні, фрагментація інформації, яку 

отримують учні, конкуренція EОВ з іншими наскрізними темами; залежність 

від зайнятості вчителя; проблема нестачі та кваліфікації педагогів з ЕОВ. 

На думку дослідників стан викладання ЕОВ на даному етапі має такі 

характеристики: не є систематичним; непропорційний стан в регіонах; залежить 

від зацікавленості окремих педагогів; якість лекторів ЕОВ та зміст навчальних 

планів потребують покращення; не всі види діяльності ЕОВ акредитовані на 

державному рівні; освітяни недостатньо мотивовані для покращення своєї 

освіти в області ЕОВ. 
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«При оціненні формальної EОВ також потрібно враховувати якість 

викладання – від школи до школи, вона є індивідуальною, часто за словами 

респондентів, лише формальною та низької якості; у Словаччині є сотні / тисячі 

шкіл, які не підтримують жодної пропозиції проєктів, неформальних заходів 

ЕОВ та екологічних ГО (що, безумовно, пов’язано не тільки з суб’єктивними 

причинами чи незацікавленістю шкіл, але й з об’єктивними – відсутністю 

кваліфікованих викладачів ЕОВ, фінансові проблеми, проблеми організації 

навчання тощо)» [157]. 

Питанням ЕОВ в СР приділяється велика увага, тому словацькі науковці 

пишуть і про проблеми та недоліки ЕОВ в школі, шляхи покращення поточного 

стану та вносять свої пропозиції щодо покращення ЕОВ. Так, В. Нованська 

(Novanská V.) [251], яка досліджувала стан ЕОВ в словацьких основних школах, 

вказує на позитивні та негативні аспекти ЕОВ як наскрізної теми. За переваги 

вчителі, які прийняли участь в опитуванні, вважають: свободу вибору для 

вчителів та школи, можливість об’єднання формальної ЕОВ з неформальною, 

можливість приєднання до екологічних проєктів, зацікавленість учнів 

екологічною проблематикою, більш цікаву організацію навчального процесу. 

Незважаючи на розвинену систему ЕОВ та кількість програм / заходів в школах, 

вчителі також вказали на недоліки ЕОВ як наскрізної теми: недостатність часу 

для реалізації в рамках уроку, в педагогічній практиці вимагає багато зусиль на 

реалізацію та часу на підготовку, недостатня кількість матеріалів, формалізм, 

несистемний підхід та незацікавленість деяких вчителів. Неочікуваним для 

дослідниці стали відповіді респондентів, які до недоліків віднесли суперництво 

ЕОВ з іншими наскрізними темами. Автор робить зауваження, що «викладачі 

повинні дивитися на наскрізні теми скоріше як на можливість розвитку 

міжпредметних зв’язків у навчальному процесі. Покращенню викладання 

наскрізних тем та вдосконаленню викладання навчальних програм у школах 

могла б сприяти спільна шкільна навчальна програма для наскрізних тем, яка б 

координувала весь навчальний процес». Дані проведеного дослідження 
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(Додаток Ж.) доповнюють перелік недоліків проблемою нестачі та кваліфікації 

вчителів ЕОВ, моральних авторитетів. 

Згідно наукового дослідження З. Ізаковічової (Izakovičová Z.) [193] 

«проблемою ЕОВ є також переважаюча більшість дидактичних методів, 

орієнтованих на словесне засвоєння знань, над творчими підходами. Вчителі не 

мають достатньо відповідних навчальних посібників та навчальних матеріалів 

для впровадження ЕОВ в навчальний процес. Характер екологічного виховання 

вимагає застосування більш творчих методів. З іншого боку, той факт, що 

екологічна освіта розкидана між кількома предметами, є ризиком повторення 

деяких тем, а з іншого боку, існує ризик того, що деякі теми будуть згадані лише 

поверхово». Автор виділяє також наступні проблеми ЕОВ в процесі навчання: 

– визначені екологічні теми в межах екологічного мінімуму, а також теми, 

що входять до предметів основної школи, орієнтовані насамперед на вивчення 

часткових тем сталого розвитку, відсутній зв’язок і цілісний погляд на проблеми 

сталого розвитку, слабкіше представлені теми орієнтовані на дослідження 

взаємозв’язків та процесів, що відбуваються в навколишньому середовищі 

(рельєф – клімат – ґрунт – рослинність тощо), а також соціальні проблеми, такі 

як ціннісні орієнтації, життєві цінності, екологічна свідомість, економічні та 

соціальні переваги екосистем тощо. Хоча ці теми висвітлюються в деяких 

предметах, вони часто є необов’язковими та факультативними предметами, 

тому нема впевненості, що всі учні здобудуть ці знання та навички. Іншою 

проблемою є той факт, що теми визначаються в предметах дуже загально і 

досить широко, але їм не надається достатньо часу (кількості годин); 

– різниця у використанні екологічних понять та термінів у різних 

предметах. Наприклад, термін «довкілля» визначений лише в підручниках 

географії. В інших предметах більше використовується термін «навколишнє 

середовище». Існує явна потреба узгодити цю термінологію. Кілька частин 

навчальної програми мають великі розміри та ускладнені абстрактними 

поняттями, невідповідними віку учня; 



103 

– у рамках ЕОВ навчальні програми окремих предметів приділяють більше 

уваги охороні природи та глобальним проблемам Землі, менше їх причинам, 

розумінню можливостей їх вирішення тощо. Для пересічної людини глобальні 

екологічні проблеми часто є віддаленими, абстрактними і дуже незрозумілими. 

Представлення наслідків глобальних екологічних проблем у різних засобах 

масової інформації у пересічної людини швидше викликає відчуття 

безпорадності та неможливості впливати на їх вирішення, що, в свою чергу, 

виливається у відсутність інтересу населення до вирішення екологічних 

проблем. 

За результатами цих досліджень було запропоновано: 

– сприяти навчанню вчителів ЕОВ впродовж життя шляхом інноваційної 

та безперервної освіти; 

– сприяти впровадженню в школах окремого предмета ЕОВ, який синтезує 

знання в цілісне уявлення про екологічні основи, в той же час створюючи 

більше можливостей для природоохоронної діяльності, усуваючи несистемний 

підхід та формалізм; 

– покращити матеріально-технічне оснащення шкіл та забезпечення 

професійною та методичною літературою з ЕОВ; 

– вдосконалити систему інформування шкіл про програми та проєкти на 

національному та міжнародному рівнях; 

– сприяти співпраці вчителів ЕОВ як наскрізної теми в школі; 

– підтримувати діяльність координаторів ЕОВ, колективні дії та екологічні 

заходи в школах, які сприяють зміні способу життя до сталого розвитку; 

– оновити не лише систему ЕОВ, а й усієї державної екологічної політики, 

збільшити інтерес та увагу з боку держави та громадськості до питань ЕОВ [157, 

193, 203, 240, 241, 285]. 

Впровадження в школах окремого предмета ЕОВ підтримують не всі 

автори. Так, автори дослідження [157] пропонують залишити ЕОВ як 
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необов’язковий предмет, зберігаючи як наскрізну тему, а питання 

впровадження окремого предмета ЕОВ залишити на розгляд школи. 

В останні роки спостерігається все більша кількість ініціатив та проєктів, 

спрямованих на просування систем управління довкіллям у шкільне 

середовище. Як було сказано вище, сучасна концепція EОВ наголошує на 

активному залученні учнів до життя власної громади та вирішенні практичних 

проблем. В цьому контексті дана висока оцінка діяльності НО та міжнародного 

проєкту Зелена школа, який «допомагає школам стати екологічно 

відповідальними суб’єктами»: «Проєкт Зелена школа не є класичним 

короткостроковим проєктом. Це шлях поступової трансформації школи в 

навчальний заклад, що прищеплює принципи сталого способу життя та життя з 

мінімальним впливом на навколишнє середовище. Стати зеленою школою і 

залишатися нею – це нова філософія призначення школи» [274]. 

Роль використання проєктного навчання для ЕОВ в рамках формальної 

освіти в процесі викладання хімії висвітлено в Розділі 2., наведено приклади 

екологічних проєктів (Додаток М.). 

Результатом цих досліджень стало прийняття в 2015 р. Регіональної 

концепції екологічного виховання, навчання та просвітництва до 2025 року в та 

Стратегії Екологічної політики СР до 2030 року – «Зеленіша Словаччина» в 

2019 р. [324]. В 2017 р. МНС СР за підтримки Екологічного фонду 

(http://www.envirofond.sk/) було схвалено Ініціативу Зелена Словаччина [191]. 

Ключові просвітницькі заходи в області ЕОВ в найближчі роки будуть 

випливати з сучасних тем та нових тенденцій в охороні навколишнього 

середовища. Інституції ЄС завдяки програмі 7 ЕАP (7-th Environment Action 

Programme – ЕАP 2014) під назвою «Гарне життя в рамках можливостей нашої 

планети» формулюють привабливе бачення майбутнього до 2050 року: 

реалізацію амбітних цілей з декарбонізації економіки за сценарієм 

Низьковуглецеве суспільство, створення зеленої кругової економіки та стійких 

екосистем як основу для добробуту громадян. 

http://www.envirofond.sk/
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Трендом є декарбонізація, значне підвищення ефективності використання 

природних ресурсів та забезпечення їх сумісності зі стійкістю екосистеми. 

Важливо також переглянути моделі споживання та виробництва, які впливають 

на системи надання послуг та можуть створювати нестійку залежність: 

фінансову, фіскальну, медичну, юридичну та освітню. У галузі довкілля можна 

встановити чотири взаємодоповнюючих підходи, що сприяють довготривалим 

змінам: пом’якшення відомих наслідків для екосистем та здоров’я людини, 

створюючи соціально-економічні можливості за рахунок ресурсозберігаючих 

технологічних інновацій; адаптації до очікуваних кліматичних та інших 

екологічних змін шляхом збільшення стійкості довкілля; уникнення потенційно 

серйозної екологічної шкоди здоров’ю та добробуту людей та екосистем 

шляхом профілактичних заходів та відновлення стійкості екосистем; сприяння 

економічному розвитку та усуненню проблеми соціальної нерівності. 

Відповідно до екологічної ситуації в СР, стратегічних / концептуальних 

документів та регламентів ЄС та СР, спрямованості та принципів концепції 

державної екологічної політики та її глобальної мети – покращення стану 

навколишнього середовища, захист його складових та природи в цілому, 

екологізація та раціональне використання природних ресурсів та загальне 

зміцнення принципів сталого розвитку з його економічним та соціальним 

стовпом за підтримки добудови та вдосконалення екологічної інфраструктури 

були визначені в документі Орієнтація, принципи, пріоритети та головні 

завдання щодо піклування про навколишнє середовище на 2014-2020 рр. 

(Orientácia, zásady, priority a hlavné úlohy starostlivosti o životné prostredie SR na 

roky 2014-2020) [252], в якому визначено сім галузевих пріоритетів в області 

охорони навколишнього середовища СР: 

– охорона та раціональне використання водних ресурсів та комплексне 

екологічне управління річковими басейнами; 

– адаптація до несприятливих наслідків зміни клімату та захист від 

повеней; 
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– захист повітря та озонового шару, впровадження низьковуглецевих та 

екологічнобезпечних технологій; 

– мінімізація та утилізація відходів, ефективність використання ресурсів та 

розвиток зеленої економіки; 

– турбота про біорізноманіття, природну спадщину та ландшафт; 

– захист та раціональне використання гірських порід, усунення 

специфічних екологічних ризиків та екологічних навантажень; 

– підтримка ЕОВ, науки, досліджень та розробок в даній області, 

екологічного моніторингу, інформатики та інструментів екологічної політики. 

 

Висновки до першого розділу 

 

У процесі дослідження теоретико-методологічних та історико-

педагогічних аспектів екологізації змісту освіти було зроблено висновок, що в 

наш час, в світлі ідеї гуманізації освіти, все більше утверджується особистісно-

орієнтований підхід до суті змісту освіти, який визначає абсолютною цінністю 

змісту освіти не відчужені від людини академічні знання, а саму людину, як 

найвищу соціальну цінність, не ігноруючи її духовних, культурних, життєвих 

потреб, її природної активності, через яку особистість зберігає і розвиває 

тенденцію до самовираження, самоствердження, формування власної позиції, 

неповторної індивідуальності. 

Аналіз великої кількості вітчизняних та зарубіжних джерел сприяв 

визначенню ЕОВ як системи послідовного безперервного формування 

екологічної культури особистості, екологічної свідомості, поведінки, 

відповідальності та має бути націлена на формування нової культури 

взаємовідношення з природою – культури, засновану на розумінні цінності 

природи, що поєднує право користування природними благами з особистою 

відповідальністю за стан навколишнього природного середовища та здатну 

вивести суспільство на шлях виживання й екологічно збалансованого розвитку. 
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Також можемо констатувати, що важливий внесок у екологічне виховання 

підростаючого покоління в СР вносять НО. Їх освітня діяльність включає такі 

інтерактивні дії, як: заходи з нагоди основних екологічних днів, дні відкритих 

дверей відповідних організацій, зустрічі для всіх категорій шкіл, виставки, 

екскурсії, кінофестивалі; проведення експертних конференцій, семінарів; 

методична та акредитована безперервна освіта для вчителів; видавнича та 

рекламна діяльність, видання різноманітних інформаційних, освітніх та 

рекламних матеріалів, періодичних та професійних видань, методичних 

посібників, фільмів. 

У процесі аналізу сучасної системи шкільної освіти СР можемо 

констатувати, що освітня система СР подібна до системи шкільної освіти в 

Україні: складається з трьох рівнів – початкової, середньої та вищої школи; 

обов’язкова шкільна освіта складає 9 років; класифікація рівнів відповідає 

міжнародному стандарту класифікації ISCED, яка класифікує навчальні 

програми відповідно до їх змісту. 

Система ЕОВ Словаччини включає в себе формальну ЕОВ, неформальну 

ЕОВ та ЕОВ як просвітницьку роботу суб’єктів господарювання. Формальна 

екологічна освіта зосереджена в навчальних закладах і забезпечується 

Державною освітньою програмою від дошкільної освіти до вищої професійної 

освіти. На всіх рівнях освіти визначається як міжгалузева наскрізна тема. 

Неформальна EОВ впроваджується в Словаччині МНС СР та вибраними 

цільовими групами відповідно до її статутів. Неформальна ЕОВ в школі 

орієнтована переважно на координаторів ЕОВ, які працюють на різних типах 

шкіл, шкільних клубів, центрів дозвілля, екоцентрів. Суб’єкти господарської 

діяльності приділяють увагу питанням екологічної освіти, виховання та 

просвітництва, або безпосередньо, або через їхні фонди. 

Зміст розділу розкрито в таких публікаціях автора [44, 230]. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА НАВЧАННЯ ХІМІЇ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ 

СЛОВАЧЧИНИ 

 

У розділі прослідковано та описано історію становлення та розвитку 

хімічної освіти на землях Словаччини; проведено аналіз досвіду СР щодо 

реалізації екологічної складової змісту хімічної освіти в основній школі: 

здійснено аналіз-зіставлення питань, які виносяться програмою Основи 

екологічного виховання для основних та середніх шкіл, з навчальними 

матеріалами підручників хімії і на його основі робиться висновок, що хімія 

виконує важливу роль в ЕОВ учнів, оскільки більша частина питань ЕОВ 

лежить у компетенції вивчення хімії; зроблено аналіз змісту основ загальної, 

неорганічної, органічної та ужиткової хімії з погляду екологічної складової; 

описано екологічний підхід у викладанні загальної, неорганічної, органічної та 

ужиткової хімії; проаналізовано зміст навчальних завдань екологічного змісту 

в підручниках хімії основної школи СР як основних засобів навчання; здійснено 

характеристику форм та методів навчання у процесі реалізації екологічної 

складової навчання хімії учнів основної школи СР; зроблено аналіз та наведено 

приклади лабораторних робіт екологічного спрямування в процесі вивчення 

хімії, екологічної складової змісту домашніх завдань; наведено приклади 

навчальних проєктів екологічного спрямування. 

 

2.1. Становлення та розвиток шкільної хімічної освіти Словацької 

Республіки 

Перші школи на рівні початкової та основної почали створюватись на 

території сучасної Словаччини більш як 250 років тому за влади Марії Терезії. 

То були трирічні тривіальні школи, три-чотири річні основні школи та 

п’ятирічні гімназії. З природничих дисциплін вивчалися математика та 

природознавство, хімії як окремого предмету не існувало. Шкільний кодекс 
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1805 р. (Schulkodex) та Гімназійний кодекс з 1809 р. (Gymnasilkodex) ще більше 

посилили цю систему і принесли зменшення розмірів вивчення і так 

обмеженого вивчення природничих дисциплін, які в малому обсязі були 

представлені в так званих філософських студіях, які представляли собою 

перехід між гімназією та університетом. Хімічна проблематика в обмеженому 

обсязі вивчалася у курсі фізики. Мовою викладання дисциплін в усіх середніх 

школах була німецька, тому і всі підручники були німецькі [138]. 

В 30-их роках XIX століття з’явилися перші реальні школи, де вивчалася 

хімія, але лише описово, без системи та висвітлення явищ, як підготовка для 

майбутніх торговців, товарників та ремісників. 

1848 рік приніс зміни в шкільну систему освіти. Згідно Exnerovy-Bönitzovy 

реформи з 1849 розширенням основних шкіл почали виникати міщанські 

школи, де вже 4 години на тиждень вивчалося природознавство, яке включало 

в себе фізику та хімію. Такий стан в міщанських школах залишився аж до 1948 

року. Реформа зробила можливим виникнення 8-річних гімназій та 6-річних 

реалок [139]. 

Кількість природничих дисциплін в середніх школах в ту пору значно 

збільшилося. Почали з’являтися перші підручники словацькою мовою. 

Підручники того часу були несистематичними, описовими, з інструкціями до 

експериментів та з практичними інформаціями про використання хімічних 

речовин. Їх авторами у переважній більшості були професори середніх шкіл. У 

цих підручниках дуже мало приділялося уваги теоретичній підготовці. 

В 1869 році почав діяти Основний шкільний закон, яким була заведена 

восьмирічна шкільна освіта. Вона складалася з 5 років звичайної школи та 3 

років міщанської школи або перехід на 8-річну гімназію чи 7-річну реальну 

школу. В міщанських школах і надалі вивчалося природознавство. І навіть в 

навчальних планах гімназій хімія не була представлена як окрема дисципліна, а 

була об’єднана з фізикою в один предмет. У реальних гімназіях та реалах хімія 
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вивчалася на 4, 5 та 6 роках навчання. Частиною вивчення хімії з 1870 року на 

реалках стало проведення хімічного експерименту [168]. 

Нові підручники з природознавства з’явилися у 1874 році. Вони були 

написані латинікою під впливом німецької школи (Arendt, Wilbrandt) та були на 

більш високому методичному рівні. При тому, що підручники для міщанських 

шкіл були більш описові та спрямовані на практичне використання хімічних 

речовин, в підручниках для середніх шкіл було більше теоретичного матеріалу, 

органічно вплетеного до знань неорганічної та органічної хімії. Досить високим 

був і методичний рівень підручників [227]. 

Перша Чехословацька республіка після 1918 року продовжувала шкільні 

традиції Австро-Угорщини. Взяла її шкільну систему та доповнила в 1919 році 

введенням хімії і в гімназіях. Власний зміст навчання навіть з прийняттям нових 

навчальних основ змінився мало. Використовувалися довоєнні підручники, які 

при перевиданні доповнювалися та виправлялися. Пізніше з’явилися 

підручники ряду авторів Ф. Маска (F. Maska), Г. Нємечка (H. Němečka), 

Ф. Кжегліка (F. Křehlíka), Р. Коута (R. Kouta) а ін. В підручниках присутній 

класичний поділ на неорганічну та органічну хімію, включено загальні основи 

про будову речовини. Однак, розвиток хімії описаний як односторонній процес, 

без глибокого аналізу суті розвитку. Власної дидактики хімії не існувало, автори 

підручників користувалися німецькими методиками. 

В 1930-1931 навчальному році в реалках та реальних гімназіях було 

введено обов’язкове проведення хімічного експерименту [139]. 

Відразу після закінчення Другої світової війни (1945-1948 рр.) хімія стала 

обов’язковим предметом для вивчення у всіх типах шкіл. В 1948 році був 

прийнятий Шкільний закон про єдину школу, чим була відмінена диференціація 

шкіл. Введена 9-річна обов’язкова освіта для всіх (5 років народної школи, 4 

роки середньої школи) та 4-річна гімназія. Основою вивчення хімії стала 

неорганічна та органічна хімія з розширеним технологічним вченням. Це був 

прямий вплив радянської школи – основою вивчення неорганічної хімії став 
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періодичний закон Д.І. Мєнделєєва, органічна хімія базувалася на теорії будови 

органічних сполук О.М. Бутлерова. 

В 1960 році був виданий закон Про систему виховання та освіти, який 

започаткував створення основної дев’ятирічної школи та 3-річної середньої 

загальноосвітньої школи. Хімія вивчалася в 8 та 9 класах основної дев’ятирічної 

школи та у всіх трьох класах середньої загальноосвітньої школи. З 1968-1969 рр. 

навчального року почали з’являтися 4-ічні гімназії. Більший об’єм вивчення 

хімії в загальноосвітніх середніх школах та перші спроби диференціації школи 

зробили можливим якісніше викладання хімії. До цього часу в процесі 

викладання хімії не були явно виражені сучасні погляди на будову речовини та 

розвиток хімічних знань, збільшився об’єм вивчення хімії (спочатку загальної) 

та об’єм лабораторного практикуму. В зв’язку з цим в школах з’являються 

кабінети хімії з шкільними хімічними лабораторіями. В підручниках того часу 

приділяється велика увага технологічним процесам та посилюються освітні 

функції вивчення хімії. На сімдесяті роки минулого століття приходиться 

розквіт наукових досліджень та професійних праць з дидактики хімії. 

Подальші зміни в процес вивчення хімії приніс закон 1976 року. Хімія 

вивчалася в 7 та 8 класах основної школи та всі три роки в середній 

загальноосвітній школі. Нова система вивчення хімії почала реалізовуватися в 

1982-1984 роках. Виразною особливістю тогочасного вивчення хімії було 

посилення її теоретичної складової [261]. 

У зв’язку зі змінами в суспільному житті, змінювалися і стандарти шкільної 

освіти. У 1989 році почали з’являтися приватні середні школи та багаторічні 

гімназії. Були створені навчальні плани для шкіл, на основі яких кожна школа 

розробляла власну програму вивчення хімії. Шкільні програми стали більш 

різноманітними, цікавими, вчителі отримали можливість привносити у 

вивчення предмету елементи, які більше відповідають потребам даного регіону. 

На протязі невеликого відрізку часу було написано багато нових підручників 

хімії [138]. 
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На сучасному етапі зміст вивчення хімії регулюється Державним 

педагогічним інститутом СР, який розробляє Державну освітню програму 

(Додаток Б) та навчальні основи (Додаток В).  

До 2015 р. хімія в СР вивчалася протягом 4 років – з 6 по 9 клас. Починаючи 

з 2015 р. хімія вивчається з 7 по 9 клас і входить до освітньої галузі «Людина та 

природа» (Додаток И.). Ця освітня область включає відомості та проблематику 

природничої освіти в поєднанні з дослідженням природних об’єктів. Учні 

отримують можливість пізнавати природу як складну систему, в якій постійно 

відбуваються зміни. В освітній програмі СР зроблено акцент, що вивчення хімії 

має дослідницький та діяльнісний характер, а головною метою навчання хімії в 

основній школі є ознайомлення учнів із значенням хімії для людини, 

суспільства та природи [280]. У процесі вивчення хімії користуються великою 

кількістю підручників [104, 105, 263, 311, 312, 313]. 

Розглянемо роль хімічних знань в процесі формування екологічної 

складової змісту навчання хімії в основній школі СР, порівнюючи Основи 

екологічного виховання для основних і середніх шкіл (Екологічний мінімум) з 

навчальними матеріалами підручників хімії для основної школи з акцентом на 

пошук загальних аспектів. Для порівняння ми взяли підручники хімії для 

основної школи СР [104, 105, 263, 311, 312, 313], оскільки підручник – це навіть 

сьогодні, коли спектр інформаційних джерел неухильно зростає, є 

найважливішим освітнім ресурсом, який використовується в процесі навчання 

у всіх розвинених країнах. Він є невід’ємною частиною освітнього процесу і 

служить засобом унаочнення матеріалу. Хоча навчальні посібники не є 

обов’язковими, з точки зору навчальної комунікації, їх можна охарактеризувати 

як засіб спілкування учня із змістом навчання. Якісний підручник хімії має 

виконувати такі функції, як: освітню; розвивальну; управлінську; дослідницьку, 

а в результаті, надихати учнів на самоосвіту та зацікавленість хімією. На 

значущість підручників в процесі навчання вказує моніторингове дослідження 

придатності підручників хімії для основної школи. Аналізуючи результати 
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дослідження, ми бачимо, що підручник використовують як основний засіб 

навчання більш ніж 88% вчителів основної школи [279] (Додаток Г.). Tобто і на 

сьогодні підручник залишається основним джерелом інформації. Таблиця 2.1 

Порівняння Навчальних основ екологічної освіти для основних і середніх шкіл 

СР (Екологічний мінімум) та обсяг хімічних знань підручників основної школи 

СР знаходиться в Додатку Р. 

Проаналізувавши таблицю 2.1, бачимо, що більша частина питань, які 

ставляться Učebné osnovy environmentálnej výchovy pre základné a stredné školy 

/Environmentálne minimum/ [303] за основу екологічного виховання, лежать в 

компетенції вивчення хімії. Тому, можна зробити висновок, що хімія виконує 

важливу роль в ЕОВ учнів і допомагає їм усвідомити: 

• особливе значення хімії як науки для формування їх екологічного 

світогляду; 

• значимість хімічних знань як необхідного елемента уявлень про цілісність 

навколишнього світу; 

• власну причетність до екологічних проблем довкілля, необхідності жити 

в гармонії з природою. 

 

2.2. Екологічна складова змісту хімічної освіти в сучасній основній школі 

Словаччини 

 

Аналіз навчальних програм, проведений О. Пруцаковою та Н. Пустовіт 

[48], показав недостатню увагу стосовно ролі хімічних знань щодо можливості 

формування екологічної компетентності школярів. Згідно даного дослідження, 

серед усієї кількості питань екологічного характеру, представлених у предметах 

природничого циклу, частка екологічних тем по відношенню до загальної 

кількості тем, що заплановано в шкільному курсі хімії дуже низька – 11, що 

складає всього 3%. Навчальний час на вивчення екологічної проблематики 

становить 2,5% (Додаток Й.) від усього часу, відведеного на вивчення хімії в 
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школі, в перерахунку на кількість навчальних годин – 7 годин. Це вказує на те, 

що роль хімії в системі ЕОВ ще недооцінена та потребує нового осмислення, 

вимагає появи більш глибокого аналізу переліку питань, які вивчаються в 

процесі вивчення хімії та написанні нових підручників, які б висвітлювали не 

тільки наукові здобутки хімії як науки, а й піднімали питання важливості ролі 

хімічних знань для повсякденного життя та збереження навколишнього 

природного середовища. Спостерігається нестача матеріалу, присвяченого 

екологічним проблемам найближчого до школярів природно-техногенного 

оточення, який є визначальним у формуванні екологічної поведінки учнів 

(розділ 3.1). 

 

2.2.1 Навчальні програми і підручники як основні джерела реалізації 

екологічної складової змісту навчання хімії 

 

Аналіз програм щодо екологічної складової змісту. Освітньо-виховний 

процес в основній школі СР будується на основі державних освітніх програмах 

ISCED 2 [280], а також шкільних програмах. Державні освітні програми 

визначають обов’язковий зміст освіти та професійної підготовки. Ці програми 

публікує МОНДіС СР та Державний педагогічний інститут. Шкільна освітня 

програма формується в кожній школі окремо і є доповненням до державної 

програми. В. Староста [90], який провів порівняльний аналіз навчальних 

програм з хімії для основної школи в Україні та СР, зазначає, що «в українській 

програмі завдання сформульовані з точки зору діяльності вчителя, тоді як в СР 

з точки зору діяльності учня». Також автор робить висновок що «у процесі 

навчання хімії в школах України явно переважає формування теоретичного 

підґрунтя через наявність значної кількості теоретичних понять. Програма СР 

більше орієнтується на практичну сторону через ознайомлення зі світом 

речовин та їх значенням у нашому повсякденному житті». Результати аналізу 
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освітніх програм основної школи СР з хімії щодо екологічної складової змісту 

представлені в Табл. 2.2. 

Проаналізувавши таблиці 2.2 та 2.3, бачимо, що курс хімії для основної 

школи СР включає в себе велику кількість тем екологічного змісту: забруднення 

повітря, води, ґрунтів діяльністю людини (промисловість, транспорт, в 

домашньому господарстві), забруднення при нафтових аваріях, переробці та 

транспортуванні нафти, забруднення ґрунтів у сільському господарстві 

(добрива), кислотні дощі; урбанізація; парниковий ефект; зменшення озонового 

шару; раціональне використання природних ресурсів; використання енергії; 

способи ліквідації відходів: складування, рециклізація.  

Більшу орієнтацію на практичну сторону змісту основ хімії в основній 

школі СР видно з, наприклад, таких цілей: розуміти значення контролю 

технічного стану автомобілів; розуміти значення каталізаторів в автомобілях; 

знати основні безпечні правила поведінки особистості на сонці: як правильно 

загоряти, способи використання сонцезахисних засобів (сонцезахисні креми та 

окуляри з УФ фільтром); розуміти негативні наслідки надлишку жирів в 

продуктах харчування для здоров’я людини; знати, що формальдегід, речовина 

з їдким запахом, використовується в процесі виробництва пластмас та смол, 

виділяється при використанні шаф, килимів і меблів з ДСП та ін. Також в курсі 

хімії основної школи СР приділяється увага не тільки міжнародним угодам, 

спрямованим на збереження навколишнього природного середовища – Рамкова 

конвенція ООН зі зміни клімату чи міжнародні угоди у сфері захисту озонового 

шару, а також привертається увага до проблем місцевого та локального рівнів – 

знати найважливіші хімічні та промислові виробництва в регіоні та їх вплив на 

навколишнє середовище; знати про відстеження та моніторинг шкідливих 

речовин в повітрі регіону; знати джерела локального забруднення; вивчити 

локальні джерела продукування газів СО та СО2 тощо. 

 



Таблиця 2.2 

Екологічна складова в освітній програмі «Основи загальної та неорганічної хімії» основної школи СР 

 Тема Зміст навчання Назва екологічної теми Ціль 

1. Речовини 

та хімія 

1.1 Хімія навколо 

нас 

Урбанізація 

- навести приклади хімічних 

виробництв в регіоні та джерело 

походження сировини; 

- формування емоційних відносин 

до найближчого довкілля та до НС 

в цілому 

1. знати найважливіші хімічні та 

промислові виробництва в регіоні 

та їх вплив на навколишнє 

середовище, можливість 

використання біотехнологій; 

2. проблема сміттєзвалищ та 

необхідність сортування сміття та 

відходів, рециклізація відходів 

Забруднення повітря, води, 

ґрунтів 

шкідливість регіонального 

хімічного виробництва для 

основних складових 

навколишнього середовища – 

води, повітря, ґрунтів  

1. знати загрозу для складових 

навколишнього середовища – 

води, повітря, ґрунтів;  

2. знати про видобування 

сировини для хімічного та 

промислового виробництва в 

регіоні та їх вплив на навколишнє 

середовище 

2. Суміші 2.1 Вода Забруднення повітря, води, 

ґрунтів 

висвітлити значення,  

використання та процес очистки 

води (дистильована, питна, 

технічна, стічна, очистка) 

1. знати, що вода – основна 

складова навколишнього 

середовища; 

2. значення води для життя на 

Землі; 

3. джерела води – поверхневі та 

підземні води; 
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4. знати значення та 

використання питної, технічної та 

стічних вод; 

5. знати принцип та значення 

очистки стічних вод для охорони 

навколишнього середовища; 

6. управління водними 

ресурсами, бережливе ставлення 

до питної води, в промисловості 

та домашньому господарстві  

2.2 Повітря Забруднення повітря, води, 

ґрунтів 

- дати характеристику повітря, 

його значення та склад; 

- речовини, які забруднюють 

повітря; 

- охорона повітря від забруднення 

на локальному та міжнародному 

рівнях; 

1. знати, що повітря – основна 

складова навколишнього 

середовища; 

2. розуміти важливість повітря 

для живих організмів; 

3. вміти навести приклади  

забруднювачів повітря 

(промисловість, транспорт, в 

домашньому господарстві); 

4. порозуміти негативний вплив 

забруднення повітря на 

навколишнє середовище та 

здоров’я людей; 

5. вміти пояснити що таке емісія, 

імісія, ексгалати; 

6. знати шляхи вирішення 

проблеми забруднення повітря та 
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як вони вирішуються на 

локальному та міжнародному 

рівнях 

Парниковий ефект 

- механізм виникнення 

парникового ефекту; 

- парникові гази: оксид Карбону 

(ІІ), оксид Карбону (ІV), метан 

(CH4), приземний озон (О3), оксиди 

Нітрогену (N2O) та (NOx) 

1. вміти пояснити механізм 

виникнення парникового ефекту; 

2. розуміти, що парниковий ефект 

є глобальною проблемою нашої 

планети; 

3. знати основні наслідки 

парникового ефекту на нашу 

планету; 

4. знати про проблеми 

спалювання сміття та пояснити 

необхідність сортування сміття та 

відходів, рециклізації; 

5. знати, як вирішуються 

проблеми на локальному та 

міжнародному рівнях - Рамкова 

конвенція ООН зі зміни клімату, 

яка була прийнята на 

Конференції ООН з 

навколишнього середовища і 

розвитку в Ріо-де-Женейро (1992) 

4. Хімічні 

реакції, 

деякі 

хімічні 

4.1 Кисень Зменшення озонового шару 

– висвітлити значення кисню для 

життя (процес фотосинтезу); 

1. знати, що кисень – основа 

життя на Землі; 

2. знати, що фотосинтез – 

біохімічний процес перетворення  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%B7%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%A0%D1%96%D0%BE%2B20
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%B7%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%A0%D1%96%D0%BE%2B20
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%B7%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%A0%D1%96%D0%BE%2B20
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елементи 

та їх 

сполуки 

– озоносфера – виникнення, 

значення, руйнація та її наслідки; 

– необхідність зупинення 

виробництва речовин, які 

руйнують озон 

енергії світла в енергію хімічних 

зав’язків; 

3. пізнати значення озонового 

шару – його здатність поглинати 

шкідливу ультрафіолетову 

частину сонячної радіації; 

4. знати, що руйнування 

озонового шару веде до 

утворення озонових дір; 

5. знати причини: забруднення 

повітря хімічними сполуками, які 

містяться в аерозолях, 

холодильних установках та 

засобах для тушіння пожарів - 

фреони; 

6. знати наслідки – гине планктон 

у морях, рослини не утворюють 

насіння, пошкодження зору та 

шкіри у людей; 

7. знати як вирішуються 

проблеми на локальному, 

народному на міжнародному 

рівнях; 

8. знати основні безпечні правила 

поведінки особистості на сонці: 

– як правильно загоряти,  
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– способи використання 

сонцезахисних засобів 

(сонцезахисні креми та окуляри з 

УФ фільтром) 

Забруднення повітря 

– забруднення повітря діяльністю 

людини; 

– негативний вплив на здоров’я 

людей та навколишнє середовище; 

1. знати, що приземний озон є 

частиною смогу, негативно 

впливає на людський організм та 

навколишнє середовище; 

2. знати, що вивільнення озону 

відбувається під час праці з 

копіювальною технікою та 

друкарськими пристроями 

4.2 Оксиди 

– оксид Карбону (ІІ) 

– чадний газ; 

– оксид Карбону 

(ІV) – вуглекислий 

газ 

Парниковий ефект 

парникові гази СО2 та СО 

1. знати, що оксид Карбону (ІІ) 

СО та оксид Карбону (ІV) СО2 є 

парниковими газами та частиною 

емісії; 

2. вивчити локальні джерела 

продукування цих газів; 

3. знати, що таке смог 

4.3 Метали та 

неметали 

Забруднення повітря, води, 

ґрунтів 

діяльністю людини 

(промисловість, транспорт, в 

домашньому господарстві) 

1. знати які метали називаються 

важкими – Pb, Mn, Cu, Zn, Ni, V; 

2. знати з яких промислових 

виробництв відбувається 

надходження важких металів до 

води, ґрунтів та повітря в регіоні 

5. 5.1 Кислотні та 

основні оксиди 

Кислотні дощі 

– знати, що таке кислотні оксиди; 

1. знати, що основними 

кислотними оксидами в повітрі є: 
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Кислоти, 

гідроксиди, 

солі 

5.2 Кислотність та 

основність розчинів 

– виникнення кислотних дощів; 

– вплив на навколишнє 

середовище; 

– заходи для зменшення кількості 

кислотних дощів; 

– енергозбереження, рециклізація 

відходів 

оксид Сульфуру (VI) SO3 та 

оксиди Нітрогену; 

2. знати принцип взаємодії з 

водою і виникнення кислотних 

дощів; 

3. знати екологічні наслідки 

кислотних дощів для ґрунтів, 

дерев, водних рослин, тварин, 

пошкодження будов та 

механізмів; 

4. знати, що до заходів для 

зменшення забруднення повітря 

відноситься обмеження 

використання викопних палив; 

5. вміти назвати альтернативні 

джерела енергії – сонячну, вітру, 

геотермальну, енергію з біомаси; 

6. знати джерела локального 

забруднення; 

7. знати що таке моніторинг 

якості повітря 

5.3 Використання 

солей 

Забруднення ґрунтів 

забруднення ґрунтів у сільському 

господарстві (добрива) 

1. вміти пояснити позитивні та 

негативні наслідки використання 

нітратів як добрив; 

2. небезпека присутності нітратів 

в продуктах харчування – 

виникнення ракових захворювань 
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6. Окисно-

відновні 

реакції 

6.1 Окисно-відновні 

реакції та електроліз 

Використання енергії 

раціональне використання 

енергоресурсів та використання 

вторинної сировини 

1. знати, яка спотреба 

електроенергії на виробництво 

Алюмінію шляхом електролізу 

   Забруднення повітря 1. знати продукти відходів 

виробництва Алюмінію 

  6.2 Характеристика 

ряду металів 

Раціональне використання 

природних ресурсів 

1. знати, що метали виробляються 

з руд, які є вичерпними 

природними джерелами 

  6.3 Гальванічні 

елементи та 

акумулятори 

Відходи 

способи ліквідації відходів: 

складування (захоронення), 

спалювання, рециклізація 

1. знати про сепарацію та 

рециклізацію металів 

Шкідливий вплив на навколишнє 

середовище: забруднення, 

ядовиті речовини у відходах; 

2. знати, що гальванічні елементи 

та акумулятори є небезпечними 

відходами 
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Таблиця 2.3 

Екологічна складова в освітній програмі «Основи органічної хімії і ужиткової хімії» основної школи СР 

 Тема Зміст навчання Назва екологічної теми Ціль 

1. Вуглеводні 1.1 Вуглеводні - 

метан 

Забруднення води, ґрунтів, 

повітря 

забруднення води, ґрунтів, повітря 

діяльністю людини (хімічна 

промисловість) 

1. знати, що метан є газом, який 

спричиняє парниковий ефект 

1.2 Арени - бензен Парниковий ефект 

негативний вплив забруднення 

навколишнього середовища на 

здоров’я людей 

1. знати про небезпечність 

вдихання бензену на здоров’я 

людини (токсичність та 

канцерогенність); 

2.усвідомити, що рідкі 

ароматичні вуглеводні, які 

використовуються як 

розчинники, шкідливі для 

здоров’я  

1.3 Сировинні 

джерела 

походження 

органічних 

речовин 

• Нафта 

Раціональне використання 

природних ресурсів 

невідновлювані природні ресурси 

1. усвідомити, що нафта, 

природний газ та вугілля є 

вичерпними невідновлюваними 

природними ресурсами 

Забруднення води, ґрунтів при 

нафтових аваріях, переробка та 

транспортування нафти 

1. знати шкідливі речовини, які 

виникають при переробці нафти; 

2. усвідомлювати, що 

потрапляння нафти до ґрунту чи 
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• Природний 

газ 

• Вугілля 

Порівняти вигоди 

та невигоди 

використання 

різних палив з 

екологічного 

погляду 

води спричиняє екологічні 

катастрофи 

Парниковий ефект 

• механізм виникнення 

• джерела походження СО та  

СО2, які потрапляють в 

повітря 

1. знати, що при спалюванні 

вугілля швидко утворюється 

небезпечний СО та парникові 

гази СО2, метан та NOx; 

2. вміти пояснити суть 

парникового ефекту та його 

негативні наслідки на нашу 

планету 

1.4 Бензин- 

виробництво 

Забруднення повітря, води, 

ґрунтів 

• забруднення внаслідок 

діяльності людини, 

промислове забруднення 

довкілля, під час 

транспортних перевезень; 

• негативний вплив 

забруднення повітря на 

навколишнє середовище та 

здоров’я людей 

1. вміти охарактеризувати 

позитивні та негативні наслідки 

автомобілізму, зрозуміти 

необхідність охорони 

навколишнього середовища, 

забруднення повітря: СО, NOx, 

сполуками Pb; 

2. розуміти значення 

безсвинцевого бензину – його 

впровадженням забруднення 

повітря з 1993 р. зменшилося на 

60%; 

3. розуміти значення контролю 

технічного стану автомобілів; 

4. розуміти значення 

каталізаторів в автомобілях; 
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5. знати про моніторинг 

шкідливих речовин в повітрі 

регіону 

2. Похідні 

вуглеводнів 

2.1 

Галогенопохідні 

Зменшення озонового шару 

• захоплення шкідливих 

частинок сонячного 

випромінювання озоновим 

шаром; 

• розклад озоносфери та 

виникнення озонових дір; 

• причини забруднення 

повітря хімічними 

речовинами; 

• необхідність припинення їх 

виробництва; 

• значення міжнародної 

співпраці 

1. знати, що деякі 

галогенопохідні є складовою 

фреонів, які шкодять озоносфері; 

2. знати, що в минулому в 

холодильних установках 

використовувався дихлорметан, 

зараз використовуються 

екологічні холодоагенти; 

3. зрозуміти небезпечність 

попадання в майбутньому 

фреонів в повітря зі старих 

холодильників та морозильників, 

які зараз зберігаються на складах; 

4. міжнародні угоди у сфері 

захисту озонового шару: 

– Конвенція про охорону 

атмосферного озону і скорочення 

виробництва фреонів та інших 

речовин, що руйнують озоновий 

шар (Відень, 1985 р.); 

– Протокол про охорону 

атмосферного озону (Монреаль, 

1987 р.); 
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– Поправки до Монреальського 

протоколу (Лондон, 1990 р.); 

– Поправки до Монреальського 

протоколу (Копенгаген, 1992 р.) 

2.2 Спирти, 

феноли 

Забруднення повітря, води, 

ґрунтів 

забруднення повітря внаслідок 

діяльності людини – хімічна 

промисловість 

1. знати про шкідливий вплив 

метанолу при нелегальному 

виробництві алкоголю; 

2. знати про небезпечність 

алкоголізму – етанол, алкоголь та 

його вплив на людський організм; 

3. знати про шкідливість фенолу, 

який є ядом і використовується 

для виробництва пластмас та 

знищення шкідників 

2.3 Карбонільні 

сполуки  

формальдегід, 

ацетон 

Забруднення повітря, води, 

ґрунтів 

• негативний вплив на 

здоров’я людини; 

• зловживання хімічними 

речовинами 

1. знати, що формальдегід, 

речовина з їдким запахом, 

використовується в процесі 

виробництва пластмас та смол, 

виділяється при використанні 

шаф, килимів і меблів з ДСП; 

2. знати про шкідливість ацетону 

та вдихання його парів для 

нервової системи; 

3. зловживання ацетоном – 

нюхання (токсикоманія) 

2.4 Природні 

сполуки 

Використання енергії 1. знати, що процес фотосинтезу є 

єдиний процес у біосфері, який 
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• сахариди; 

• жири (мила 

та шампуні); 

• білки 

 

• джерела енергії, Сонце – 

найбільше джерело енергії 

на Землі; 

• цукри та жири, їх 

енергетична цінність 

призводить до засвоєння енергії 

Сонця; 

2. знати, що цукор є поживним, 

але й шкідливим харчовим 

продуктом; 

3. розуміти негативні наслідки 

надлишку жирів в продуктах 

харчування для здоров’я 

3. Ужиткова 

хімія 

3.1 Пластмаси Відходи 

• пластмаси – відходи, які 

біологічно не 

розкладаються; 

• виникнення відходів; 

• способи ліквідації відходів: 

складування, рециклізація; 

• способи складування 

відходів, які не можна 

рециклізувати 

1. сприймати пластмаси як 

вторинну сировину, яка 

біологічно не розкладається і 

забруднює навколишнє 

середовище; 

2. усвідомити, що сепарація та 

рециклізація пластмас є 

необхідною умовою життя; 

3. усвідомити, що в процесі 

виробництва та знищення 

пластмас спалюванням 

виникають емісії шкідливих 

речовин 



Проведений аналіз програм з хімії основної школи СР вказує на велику 

кількість навчальних завдань екологічного змісту, їх різноманітність і зв’язок з 

повсякденним життям та безпосереднім оточенням учня. Тому результати 

дослідження стануть корисними у процесі розробки стратегій модернізації 

освітньої системи та підручників хімії для основної школи в умовах реалізації 

євроінтеграційного курсу України. 

Аналіз підручників щодо екологічної складової змісту. Незважаючи на 

значну кількість наукових досліджень, що стосуються проблеми екологічної 

освіти, «аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем 

екологізації хімічної освіти, шкільних програм та підручників з хімії засвідчує 

про недостатню увагу до формування в учнів знань про хіміко-екологічні 

проблеми сучасності. У більшості випускників старшої школи не сформовано 

базові хіміко-екологічні поняття та відсутні ціннісні орієнтації, що зумовлюють 

природовідповідну поведінку» [24], «залишається нерозв’язаним питання щодо 

систематичного використання екологічного матеріалу в процесі вивчення 

хімічних дисциплін, зокрема «Загальної та неорганічної хімії»» [16]. Так, аналіз 

українських навчальних програм з біології, фізики, географії та хімії [48] 

показав, що частка екологічних тем по відношенню до загальної кількості тем в 

шкільному курсі хімії є дуже низькою – всього 3 %. Навчальний час на вивчення 

екологічної проблематики становить 2,5 % від усього часу, відведеного на 

вивчення хімії в школі 

Для порівняння вищезазначених фактів з реальним станом викладання хімії 

у СР ми проаналізували зміст навчальних завдань екологічного спрямування у 

підручниках хімії основної школи, призначені до виконання на уроках. 

Важливість використання підручників у процесі навчання детальніше 

висвітлено в розділі 2.1. 

Завдання в підручниках [311, 312, 313] представлені двома способами: по 

ходу викладу начального матеріалу: блоки «Розмірковуємо та відкриваємо» – 

завдання на пояснення експерименту (в т.ч. розумового) та висновки з нього, 
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«Працюємо з текстом» – спеціальні вправи, напрямлені на формування вміння 

працювати з підручником чи ілюстраційним матеріалом (таблиці, рисунки) та 

«Шукаємо зв’язки» – завдання, направлені на пошук зв’язків, використання 

набутих знань, розвиток логічного мислення, узагальнення, систематизацію 

тощо; та після пройденого розділу: блоки «Запитання та завдання» і «Творимо 

проєкт». Перший підхід створює умови для поєднання етапу вивчення та 

закріплення на уроці чи в процесі самостійної роботи учня. Другий 

використовується для закріплення матеріалу, який вивчався на уроці, виконання 

творчих робіт, виготовлення таблиць, підготовки проєктів тощо. Для тих учнів, 

які хочуть отримати додаткову інформацію по тій чи іншій тематиці та для 

роботи над проєктами в підручнику для 9 класу в кінці кожного розділу 

представлено список інтернет посилань (Додаток М.). 

Освітня галузь «Людина та природа», до якої належить і хімія, включає 

відомості та проблематику природничої освіти у поєднанні з дослідженням 

природних об’єктів. Учні отримують можливість пізнавати природу як складну 

систему, яка постійно змінюється. В освітній програмі СР зроблено акцент на 

те, що вивчення хімії має дослідницький та діяльнісний характер, а головною 

метою навчання хімії в основній школі є ознайомлення учнів із значенням хімії 

для людини, суспільства та природи [280]. 

Зміст вивчення хімії по класах: 

7 клас: виявлення хімічних реакцій навколо нас; зміни при проходженні 

хімічних реакцій; 

8 клас: склад речовин; хімічні елементи; хімічні сполуки; хімічні реакції; 

9 клас: хімічні розрахунки; властивості простих органічних речовин; 

вуглеводні, похідні вуглеводнів; органічні речовини в живих організмах;. 

рганічні речовини в повсякденному житті [302]. 

Для проведення аналізу навчальних завдань екологічного змісту в 

підручниках з хімії ми розглянули підручники основної школи СР – 7, 8 та 9 

класів, тобто цілого курсу хімії основної школи. За основу класифікації завдань 



130 

нами використана методика Д. Зуєва [цит. за 90], яка за ознакою організації 

процесу засвоєння дозволяє виділити три групи питань-завдань: перша (I) – 

питання-завдання, що виконують функцію закріплення знань; друга (II) - 

питання-завдання, що сприяють оволодінню методами логічного мислення і 

досвідом творчої діяльності; третя (III) – питання-завдання, що вимагають 

застосування отриманих знань. Відповідно, ми отримали такі групи питань-

завдань: 

група І – найпростіші завдання на знання теоретичного та фактичного 

матеріалу; завдання на основі відомих хімічних речовин та формул; 

експериментальні завдання (в т.ч. розумовий експеримент); 

група ІІ – розрахункові завдання, завдання на конкретизацію, порівняння, 

пояснення, узагальнення, доведення, систематизацію тощо; лабораторні 

завдання; 

група ІІІ – завдання на застосування таблиць та рисунків підручника; на 

застосування тексту підручника; на виготовлення рисунків, таблиць, схем; на 

підготовку повідомлення, реферату, проєкту. 

Відповідні результати за проведеним аналізом підручників на наявність 

завдань екологічного змісту та форм впровадження представлені в табл. 2.4. 

На основі отриманих відомостей можна зазначити наступне: 

1. Частка завдань екологічного змісту в підручниках хімії основної школи 

СР досить висока – 46,24 % і 49,29 % відповідно для 7 і 9 класів, нижчий 

відсоток – 21,35 % у підручнику 8 класу. На нашу думку це пов’язано з різним 

змістом навчального матеріалу. Так, в 7 та 9 класах вивчаються розділи, які 

найлегше інтегрувати в зміст екологічної освіти та виховання: «Хімічні 

речовини в природі», «Хімічні явища навколо нас» – 7 клас та «Органічні 

речовини в живих організмах», «Органічні речовини в повсякденному житті» – 

9 клас. 
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Таблиця 2.4 

Аналіз навчальних завдань екологічного змісту підручників 

основної школи СР 

Зміст навчальних завдань екологічного змісту 

Підручники з хімії*, 

% 

[311] [312] [313] 

Частка завдань екологічного змісту, % 46,24 21,35 49,29 

Частка найпростіших завдань, що виконують функцію 

закріплення знань (група І), %  
34,88 31,7 34,62 

Частка якісних завдань, що сприяють оволодінню 

методами логічного мислення (група ІІ), % 
39,53 41,46 41,36 

Частка завдань, що вимагають застосування 

отриманих знань (група ІІІ), % 
25,58 26,83 24,04 

Частка лабораторних робіт екологічного змісту, % 

від загальної кількості 
25 16,67 54,55 

Частка проєктів екологічного змісту, % від 

загальної кількості 
100 71,43 100 

 

2. Частка проєктів екологічного спрямування в 7 та 9 класах складає 100 %. 

Велика кількість проєктів передбачає вивчення екологічних проблем своєї 

місцевості та пошук шляхів їх вирішення, тобто за допомогою проєктів учні 

стають ближчими до проблем довкілля та регіону, в якому вони проживають, 

вчаться відповідально ставитися до дарів Природи: «Мінеральні води нашого 

краю», «Наша річка» – (8 клас), «Найбільші підприємства в моєму регіоні. Їх 

вплив на довкілля» (7 клас)та ін. 

3. Цікавими є проєкти з виховання екологічної поведінки не тільки по 

відношенню до Природи, але й до себе: «Чи правильно ми харчуємося?», 

«Правила здорової засмаги», «Алкоголь – мітла людства», «Знаємо, що їмо?» 

(Е-коди), «Не дамо шансу наркотикам» – 9 клас, «Пити чи не пити Coca-colu», 

«Сіль – потрібна та небезпечна», «Значення біогенних елементів (Na, K, Ca та 

Fe) для здоров’я людини» – 8 клас та ін. Робота над проєктами такого змісту має 

мотиваційний характер, розвиває індивідуальні здібності учня. 
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4. В курсі органічної хімії збільшується частка лабораторних робіт 

екологічного спрямування – відповідно до 25 % у 7 і 16,6 % у 8 класах до 

54,55 % у 9 класі. Практично всі лабораторні роботи тісно пов’язані з 

безпосереднім оточенням учня тому викликають зацікавленість до предмету: 

«Консервування овочів», «Харчові барвники», «Доказ наявності глюкози та 

фруктози в медові та в овочах», «Доказ наявності білків в яєчному жовткові/ 

молоці/ бобових» та ін. Використання ужиткового хімічного експерименту 

підвищує ефективність навчально-виховного процесу та забезпечує єдність 

навчання та виховання учнів. В підрозділі 2.3.3 наводиться таблиця із переліком 

лабораторних робіт, які пропонуються в навчальних основах хімії для основної 

школи. 

5. У підручниках велика кількість ілюстраційного матеріалу, який робить 

спектр навчальних завдань більш різноманітним. Практично четверта частина 

завдань підручників – 25,58 %, 26,83 % та 24,04 % відповідно спрямовані на 

формування вміння працювати з підручником, завдання за текстом підручника 

чи ілюстраційним матеріалом (таблиці, рисунки), завдання на виготовлення 

рисунків, таблиць, на підготовку повідомлення чи проєкту. Один з видів завдань 

так і називається «Працюємо з текстом».  

Приклад завдання екологічного змісту виду «Працюємо з текстом»: 

Прочитайте уважно текст та дайте відповіді на запитання, використовуючи 

літературу чи Інтернет. Працюйте в групах. 

«Залізо – важлива мінеральна речовина, необхідна нашому організму, 

щоб залишатися здоровим. Його функція в нашому організмі незамінна, тому 

щодня необхідно отримувати його у достатній кількості. На жаль, багато людей 

не усвідомлюють дефіцит заліза, поки лікар не поставить їм діагноз – 

залізодефіцитна анемія. Такий діагноз ставлять багатьом молодим людям 

(особливо дівчатам), які віддають перевагу харчуванню «фаст-фуд», щоб 

«скинути зайві кілограми». Ще гірше, якщо майбутня мама страждає від 

дефіциту заліза, адже вона, швидше за все, народить анемічну дитину. Ще 
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однією групою ризику розвитку залізодефіцитної анемії є жінки старшого віку 

та спортсмени (особливо жінки). 

а) Поясніть значення виразів, виділених жирним шрифтом. 

б) Які симптоми дефіциту заліза в організмі? 

в) Які основні функції заліза в організмі людини? 

г) Які продукти харчування є основними джерелами заліза? 

д) Яка рекомендована норма споживання заліза на добу?» [311, с.52] 

6. Частка якісних завдань, що сприяють оволодінню методами логічного 

мислення, 39,53 %, 41,46 % та 41,36 % (по класах) відповідно, – завдання 

спрямовані на пошук зв’язків, використання набутих знань, конкретизацію, 

порівняння, пояснення, узагальнення, доведення, систематизацію, завдання на 

пояснення експерименту (в т.ч. розумового) та висновки з нього тощо, також 

виокремлені в підручниках під заголовками «Шукаємо зв’язки» та 

«Розмірковуємо та відкриваємо». Декілька прикладів завдань екологічного 

змісту виду «Розмірковуємо та відкриваємо»: 

• Дізнайтеся, які заходи вживаються для запобігання глобальному 

потеплінню в світі?. Як Словаччина підходить до вирішення цієї проблеми? 

Яким чином можете допомогти ви, школярі? [311, с. 61]; 

• В сучасності багато наукових установ вирішують проблему, як виробляти 

дешевий водень для приводу автомобілів. Водень як паливо не 

використовується, але про нього говорять як про паливо майбутнього. 

Дізнайтеся чому? [311, с. 50]; 

• Навіть попри те, що встановлено жорсткі ліміти на емісію, основними 

джерелами забруднення повітря сульфур діоксидом SO2 є теплові 

електростанції та теплоцентралі, в яких спалюється вугілля з високим вмістом 

Сульфуру. З’ясуйте, що таке емісія. Чому ТЕС є найбільшими продуцентами 

SO2? Як цьому можна запобігти? [311, с. 59]; 

• Якість бензину характеризується октановим числом. Октанове число є 

тим вище, чим більше в бензині знаходиться розгалужених вуглеводнів. 
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Знайдіть в літературі або інтернеті назви вуглеводнів з октановим числом 0 та 

100. Як визначається октанове число бензину? Як вирішується проблема 

підвищення октанового числа? Що таке етилований та неетилований бензин? 

Чому постало питання заборони використання етилованого бензину? [313, с. 

55]. 

Проаналізуємо екологічну складову змісту домашніх завдань. 

«Аналіз збірників задач і вправ, навчально-методичних посібників з хімії для 

загальноосвітньої та вищої школи свідчить, що завдання екологічного змісту в 

них зустрічаються рідко, як поодинокі приклади» [15]. 

В процесі виконання домашніх завдань учні також зустрічаються із 

завданнями екологічного змісту. Результати аналізу домашніх завдань на 

наявність екологічної складової представлені в Таб. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Екологічна складова змісту домашніх завдань 

Підручник Тема Завдання 

Номер 

сторінки/ 

номер 

завдання 

Хімія для 6 класу 

основної школи 

та 1 класу 

восьмирічної 

гімназії 

Знаходимо 

хімію в 

нашому 

оточенні 

Робота в групі: утилізація 

відходів 
С. 11/6 

Вода 

Робота в групі: 

споживання води, захист 

джерел питної води та 

наслідки забруднення 

води для людини та 

водних організмів 

С. 62/14, 15 

Повітря 

Індивідуальна робота: 

забруднення повітря, 

озоновий шар, кислотні 

дощі, парникові гази 

Учнівський експеримент: 

вплив кислотних дощів на 

мармур 

С. 70/1-11 
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Хімія для 7 класу 

основної школи 

та 2 класу 

восьмирічної 

гімназії 

Зміни в процесі 

проходження 

хімічних 

реакцій 

Робота в групі: джерела 

енергії, раціональне 

використання природних 

ресурсів, споживання 

енергії, забруднення 

повітря 

Написання проєкту: 

Як зберегти тепло 

Збережіть нашу планету 

Каталізатори в 

автомобілях 

С. 47 

 

 

 

 

 

 

С. 47 

 

С. 53 

 

С. 65 

Хімія для 8 класу 

основної школи 

та 3 класу 

восьмирічної 

гімназії 

Хімічні 

елементи 

Написання проєкту: озон 

для людини корисний та 

шкідливий 

С. 50 

Хімічні 

сполуки 

Індивідуальна робота: 

викиди, теплові 

електростанції та діоксид 

сірки, 

глобальне потепління, 

джерела забруднення води 

в районі проживання, 

хлорид натрію та 

посипання снігу взимку 

Написання проєкту: 

мінеральна вода у вашому 

регіоні, 

сіль - речовина, необхідна 

та небезпечна для людини 

 

С. 59 

 

 

С. 61 

 

С. 77/4 

 

С. 81/5 

 

 

С. 77 

 

С. 81 

Хімія для 9 класу 

основної школи 

та 4 класу 

восьмирічної 

гімназії 

Вуглеводні 

Індивідуальна робота: 

поновлювані та 

непоновлювані джерела, 

парниковий газ 

С. 60/9, 11 

Похідні 

вуглеводнів 

Індивідуальна робота: 

галогенпохідні 
С. 71/6, 7 

Органічні 

сполуки в 

повсякденному 

житті 

Індивідуальна робота: 

ПЕТ-пляшки, утилізація, 

вплив мила та миючих 

засобів на навколишнє 

середовище, 

евтрофікація водойм, 

забруднення повітря, 

води, ґрунтів 

 

С. 95 

С. 110/3, 10 

 

 

С. 110 

С. 111/11 
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Таблиця складена на основі аналізу підручників: [263, 311, 312, 313]. 

Домашні завдання включають як і індивідуальну, так і роботу в групах. 

Наведемо деякі приклади домашніх завдань екологічного змісту: 

7 клас: 

Щоб взимку мати тепло вдома або в школі, потрібна енергія, яка 

отримується в результаті згорання палив, наприклад, деревини, вугілля, 

природного газу. В результаті спалювання утворюється вуглекислий газ, який 

належить до парникових газів. 

Чому вважається, що виробництво енергії є економічною та екологічною 

проблемою? 

Чому треба заощаджувати енергію? Як це стосується утоплення будинків? 

Напишіть проєкт як заощадити тепло в будинку. 

8 клас: 

Вкажіть, чому хлоридом Натрію посипають замерзлі дороги та тротуари. 

Які негативні наслідки має ця процедура для навколишнього середовища? [С. 

81/5] 

Вкажітьть можливі джерела забруднення води у річці поблизу вашого місця 

проживання [C. 77/4]. 

9 клас: 

Наведіть приклади відновлювальних та невідновлювальних джерел енергії 

[С. 60/9]. 

 

2.2.2. Екологічна складова змісту навчання загальної та неорганічної хімії 

Починається вивчення неорганічної хімії з загального розділу «Речовини 

та хімія», в якому розповідається, що вивчає хімія та її роль в різних областях 

людської діяльності. Тема «Класифікація речовин та їх властивості» насичена 

поняттями, які закладають фундамент вивчення хімії. Проте вона також містить 

великий екологічний матеріал, на який варто звернути увагу учнів: радіоактивні 

елементи, біологічна дія простих і складних речовин, корисні, шкідливі та 
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отруйні речовини, джерела забруднення довкілля, токсичні речовини, їх 

застосування, зокрема у побуті, народному господарстві, акумулювання 

отруйних речовин у природі, їх вплив на людський організм. При розгляді ролі 

хімічної промисловості робиться наголос, що і в розвинутому суспільстві треба 

добре господарювати, учитися з дитинства берегти шкільне обладнання та 

робочі інструменти, свої особисті речі, не тратити бездумно продукти 

харчування, воду та електроенергію. Екологічна освіта повинна здійснюватися 

на місцевому прикладі, прикладом такого підходу є розгляд найпотужніших 

хімічних виробництв СР [104, с. 12]. 

У процесі вивчення загальної хімії розглядається питання маркування 

хімічних речовин та правила безпечної роботи з ними. Узгоджена на 

глобальному рівні система класифікаації та маркування хімічних речовин (УГС) 

(The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of 

Chemicals (GHS)) – це міжнародно узгоджений стандарт, керований ООН, який 

був створений для заміни різноманітних схем класифікації та маркування 

небезпечних матеріалів у всьому світі на єдину, зрозумілу для всіх універсальну 

систему. Основні елементи УГС включають стандартизовані критерії 

випробувань на небезпеку, універсальні сигнальні піктограми та узгоджені 

таблиці даних про безпеку, що надає інформацію людям, працюючим із 

небезпечними вантажами. Система УГС була впроваджена в законодавство ЄС, 

також вона відома як CLP (Classification, Labeling and Packaging). В підручнику 

наводяться приклади найбільш розповсюджених піктограм [311, с. 40]: 

 

Займисті, самореактивні, пірофорні речовини й суміші, а також 

ті, що реагують із водою, органічні пероксиди 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
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Речовини й суміші, що мають корозійний вплив на метали, шкіру 

та очі 

 

 

Цей знак привертає увагу до можливої шкідливості речовини 

 

 

Речовини й суміші, що шкодять здоров’ю 

 

 

 

Речовини й суміші, що шкодять довкіллю 

 

 

Вивчення правил техніки безпеки дає можливість обґрунтувати шкідливий 

вплив деяких речовин на організм, а також можливе забруднення довкілля. 

Правила техніки безпеки та поводження з небезпечними хімічними речовинами 

допоможуть учням правильно користуватися речовинами на уроках хімії, а 

також у повсякденному житті, не допускаючи забруднення навколишнього 

середовища. Так у процесі вивчення теми «Кислоти, основи, солі» 

наголошується на правилах роботи з кислотами та основами та надання першої 

невідкладної допомоги при ураженні ними [311, с. 85-100]. 

Характеризуючи стан сучасної шкільної екологічної освіти, О. Пруцакова 

зазначає, що здеформований зміст шкільної екологічної освіти породжує 

суперечності. Глобальні проблеми вивчають набагато ширше і глибше, ніж 

місцеві чи регіональні, а екологічних відомостей побутового характеру немає 

взагалі. Тому найближче довкілля не викликає у учнів інтересу, міркувань про 

його неповторність і необхідність охорони. Таким чином виникає суперечність 
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між набутими знаннями про довкілля та усвідомленням необхідності діяти на 

локальному рівні, що є основою повсякденної природоохоронної поведінки. 

Учні не усвідомлюють особистого «внеску» ні у руйнування, ні у збереження 

довкілля, і тому не відчувають власної відповідальності за його стан [72]. 

Прикладом екологічних відомостей побутового характеру є вивчення 

правил техніки безпеки, що дає можливість обґрунтувати шкідливий вплив 

деяких речовин на організм, а також можливе забруднення довкілля. Правила 

техніки безпеки допоможуть учням правильно користуватися речовинами на 

уроках хімії, а також у повсякденному житті, не допускаючи забруднення 

навколишнього середовища. Так у процесі вивчення теми «Кислоти, основи, 

солі» наголошується на правилах роботи з кислотами та основами та надання 

першої невідкладної допомоги при ураженні ними [311, с. 85-100]. 

Проаналізуємо екологічну складову у курсі загальної хімії (див табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Екологічні питання, які розглядаються в процесі вивчення 

загальної хімії 

Тема Екологічні питання 

Класифікація 

речовин та їх 

властивості 

радіоактивні елементи, біологічна дія простих і складних 

речовин, корисні, шкідливі та отруйні речовини, джерела 

забруднення довкілля, токсичні речовини, їх застосування, 

зокрема у побуті, народному господарстві; акумулювання 

отруйних речовин у природі, їх вплив на людський організм 

Вода 

значення води для життя; використання води населенням для 

різних цілей; класифікація водних ресурсів за походженням та 

способом використання; колообіг води у природі у процесі 

якого розглядається можливість ”безболісного” включення 

господарських стічних вод у природні цикли; послідовність та 

групи методів очищення стічних вод 

Повітря 

роль для життя, функції кисню у людському організмі; та у 

господарській діяльності; формується думка учнів про 

необхідність охорони лісів, насадження парків і скверів, 

висівання трави; називаються найбільші забруднювачі повітря 

- промисловість (металургійна, хімічна, будівельна); 

енергетика (котельні, електростанції); транспорт (продукти 

спалювання палива); сільське господарство (метан із 
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органічних відходів); аналізуються продукти-забруднювачі 

повітря (оксиди Сульфуру, Нітрогену, Карбону і наслідки до 

яких призводить їх присутність у повітрі); пояснюється 

поняття «парниковий ефект» і наслідки, які він викликає; 

розглядається поняття «озонова діра», як наслідок дії 

забруднювачів антропогенного походження, що призводить до 

зменшення товщини озонового шару у Земній атмосфері та 

наслідки (ураження і хвороби, пов’язані з зниженням захисної 

функції атмосфери – рак шкіри, пошкодження зору і т.д.); 

дається пояснення, що таке кислотні дощі і небезпеки, яку 

вони несуть з собою; вводиться поняття диму, туману, смогу; 

обговорюються новітні технології у промисловості, що 

покликані зберегти чистоту повітря. 

Палива вплив горіння палив на навколишнє середовище 

 

У процесі вивчення розділу «Суміші» на початку вивчення предмету, тобто 

коли учні ще не мають понять про хімічний елемент, хімічний зв’язок і т.д., їх 

знайомлять з такими природними сумішами як вода та повітря.  

Основні питання, які висвітлюються при вивченні даної теми є: 

• значення води для життя; 

• використання води населенням для різних цілей; 

• класифікація водних ресурсів за походженням та способом використання; 

• колообіг води у природі у процесі якого розглядається можливість 

«безболісного» включення господарських стічних вод у природні цикли; 

• послідовність та групи методів очищення стічних вод. 

Виклад матеріалу: 

– супроводжується кольоровими ілюстраціями (відсоткове 

співвідношення води і суходолу; вода в газоподібному, рідкому та 

твердому стані; колообіг води в природі; самоочистка поверхневих вод; 

пристрої для очистки стічних вод),  

– обговорюється і аналізується використання води на особу в день на 

основі таблиці «Потреба води на особу в день» (Табл.2.7). 
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Таблиця 2.7 

Потреба води на особу в день 

Душ та купання 40 л 

Прання 40 л 

Туалет 40 л 

Особиста гігієна (без купання) 15 л 

Прибирання 10 л 

Миття посуду 7 л 

Пиття та варіння 6 л 

Частка загального споживання 

(басейни і т.д.) 
150 л 

 

Таке подання матеріалу сприяє кращому засвоєнню матеріалу. 

– подається у вигляді бесіди: пропонується уявити процес господарювання 

в басейні річки і оцінити ступінь антропогенного навантаження на неї, і 

підводить учнів до висновку про необхідність очистки стічних вод: 

«Уявіть собі річку, наприклад Ваг, скільки промислових комбінатів та 

фабрик стоять на її берегах і випускають різні продукти в навколишнє 

середовище (повітря і прямо в воду), скільки сіл і міст з околицями є в її басейні, 

всюди живуть люди, використовують чистячі та пральні засоби, скільки 

бензинових заправок з автомийками є поздовж її русла, скільки землі 

обробляється добривами, щоб забезпечити урожай, скільки лікарень є на 

околицях міст. І уявіть собі, що без очистки стічних вод, продукти людської 

діяльності потрапляють у річку, а з нею до океанів. Могло би існувати життя в 

такій воді?» [104]. 

Такий підхід до викладення матеріалу формує бачення на воду не на як 

хімічну сполуку, а як на важливу частину середовища проживання людини. А 

розгляд води з точки зору хімії переноситься на більш пізній період і глибина 

викладення матеріалу залежить від закладу і спеціальності, які вибрав учень для 

подальшого навчання. 

Спитайте випускника школи, що він пам’ятає з уроків хімії про воду. 

Навряд, чи він пам’ятає який тип зв’язку є між атомами Гідрогену та Оксигену, 
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який кут між ними і т.д. Зате такий підхід, який ми бачимо в школах 

Словаччини, залишиться з людиною на все життя, навчить її бережливого 

ставлення до води як до колиски життя. 

Окрім матеріалів підручника, є багато додаткової методичної літератури. 

Так, колективом словацьких авторів розроблені цікава книга по темі «Вода» 

[133] та робочий зошит до неї [134]. 

Основні питання, які висвітлюються при вивченні даної теми є: 

• атмосфера та її складові ; 

• склад повітря; 

Детально розглядаються основні складові повітря: 

– Кисень 

У процесі вивчення ролі кисню, як складової повітря, особлива увага учнів 

звертається на те, яку роль він відіграє у процесі дихання людини. Наводяться 

цифри про добове споживання повітря (кисню) людиною, пояснюються функції 

кисню у людському організмі, процес засвоєння. 

– Вуглекислий газ 

У процесі вивчення вуглекислого газу, як складової повітря, розглядається 

процес фотосинтезу, як основний регулятор обсягу кисню і формується думка 

учнів про необхідність охорони лісів, насадження парків і скверів, висівання 

трави, адже кисень потрібен людині не лише для дихання, але й для потреб 

господарства (при виробництві заліза, зварюванні металів, при спалюванні 

різних палив, тощо). 

– Азот 

Є джерелом органічного азоту у живих організмах і у той же час, знаходить 

широке застосування у хімічній технології. 

Найбільший акцент при вивчені теми «Повітря» ставиться на екологічну 

складову. З розвитком економічної активності збільшується кількість викидів у 

атмосферу. Називаються найбільші забруднювачі повітря: 
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• промисловість (металургійна, хімічна, будівельна – виробництво 

цементу); 

• енергетика (котельні, електростанції); 

• транспорт (продукти спалювання палива); 

• сільське господарство (метан із органічних відходів). 

Далі розглядаються продукти-забруднювачі повітря, такі як оксиди 

Сульфуру, оксиди Нітрогену, оксиди Карбону і наслідки до яких призводить їх 

присутність в повітрі, пояснюється поняття «парниковий ефект» і наслідки, які 

він викликає. 

Розглядається поняття «озонова діра», як наслідок дії забруднювачів 

антропогенного походження, що призводить до зменшення товщини озонового 

шару у Земній атмосфері та наслідки (ураження і хвороби, пов’язані зі 

зниженням захисної функції атмосфери – рак шкіри, пошкодження зору і т.д.). 

Дається пояснення, що таке кислотні дощі і небезпеки, яку вони несуть з 

собою. Вводяться поняття: дим, туман, смог. 

Обговорюються новітні технології у промисловості, що покликані зберегти 

чистоту повітря. Наприклад, модернізації в автомобільній промисловості 

(каталізатори), електромобілі та ін. 

Виклад матеріалу супроводжується кольоровими ілюстраціями – склад 

атмосфери, відсоткове співвідношення складових повітря, вплив парникових 

газів на глобальні зміни клімату, озонова діра і смог на прикладі появи нового 

дорожнього знаку, що попереджує про можливе погіршення видимості через 

появу смогу. 

Такий підхід до викладення матеріалу формує бачення на повітря, не 

просто як на суміш газів, а як на важливу частину середовища проживання 

людини. Це бачення залишається з нею на все життя, ініціює бережливе 

ставлення до повітря. 
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Екологічний підхід до викладення матеріалу ми бачимо і у процесі 

вивчення теми «Палива», де ставиться запитання «Який вплив має горіння 

палив на навколишнє середовище?». Розглядаються такі види палива: 

• вугілля 

вже сам видобуток вугілля, найбільше поверхневий, спричиняє великі небажані 

зміни в природі; при спалюванні вугілля в повітря потрапляють шкідливі 

речовини: попіл, сульфуру (ІV) оксид SO2, оксиди Нітрогену NOx, сполуки 

Арсену та інші шкідливі речовини; неповним спалюванням виникає дим (сажа) 

і карбон (ІІ) оксид СО; 

• бензин 

під час спалювання бензину в двигуні утворюються окрім вуглекислого газу і 

води і інші продукти спалювання – дим (сажа) та карбон (ІІ) оксид СО; деяка 

частина бензину взагалі не згорає, а міняється на інші вуглеводні; при високих 

температурах частина Нітрогену з атмосферного повітря міняється на оксиди 

Нітрогену NOx, а також утворюється шкідливий приземний озон; 

• природній газ 

горіння природного газу є нешкідливим для довкілля, але уже при 5% 

концентрації метану в повітрі може настати вибух, прикладом можуть служити 

вибухи в шахтах (шахтний газ); оскільки метан легший за повітря, то учнів 

підводять до висновку, що провітрюванням приміщень можна уникнути 

небезпеки вибуху і удушшя від нестачі кисню; 

• пропан-бутан 

оскільки при горінні пропан-бутанової суміші не утворюються шкідливі 

речовини, то звертається увага учнів на правила техніки безпеки поводження 

при використанні пропан-бутанової суміші: оскільки є важчою за повітря, може 

нагромаджуватися, грозить небезпекою вибуху; окрім того, ця суміш через 10 

хвилин викликає сонливість і сп’яніла людина не може перешкодити вибухові; 

• етанол 
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етанол в деяких країнах використовується як альтернативне екологічно чисте 

паливо для двигунів автомобілів; 

• водень 

суміш водню з киснем використовується як паливо в ракетах, які виносять 

супутники і космічні кораблі на навколоземну орбіту. 

Наводиться і аналізується таблиця теплотворності деяких видів палива 

(Табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Теплотворність деяких видів палива 

Вид палива Теплотворність (кДж/кг) 

Деревина 16 000 

Вугілля 20 000 

Етанол 27 000 

Природній газ 38 000 

Бензин 44 000 

Пропан-бутанова суміш 45 000 

Метан 49 000 

Водень 120 000 

 

На основі табличних даних учням пропонується виконати домашнє 

завдання, яке також має екологічну спрямованість і заставляє замислитися про 

вплив людської діяльності та відповідальність людини перед Природою: 

«Водяна пара і вуглекислий газ відносяться до газоподібних речовин, які 

найбільше призводять до парникового ефекту. На основі табличних даних 

зробіть висновок про вплив процесів спалювання палив на глобальне 

потепління на Землі. Що з цього випливає? Чи відповідальна людська 

діяльність?». Учнів підводять до висновку про необхідність шукати і 

використовувати нові джерела енергії, наприклад, енергію сонця, вітру, водних 

токів, морського припливу та гарячих підземних вод, оскільки природні 

джерела є вичерпними [106, с. 143-146].  
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Проаналізуємо екологічну складову у курсі неорганічної хімії (див табл. 

2.9). 

Таблиця 2.9 

Екологічні питання, які розглядаються у процесі вивчення 

неорганічної хімії 

Тема Екологічні питання 

Кислоти, 

основи, солі 

правила роботи з кислотами та основами, надання першої 

невідкладної допомоги при ураженні ними 

Кисень 
значення для життя на Землі; озон як захисник від 

шкідливого випромінювання; як отрута в приземному шарі 

Важкі метали 
негативний вплив важких металів на життя людини; джерела 

шкідливих техногенних впливів на людину і довкілля 

Лужні 

метали 

значення катіонів Літію, Натрію і Калію для людського 

організму та джерела їх надходження 

Галогеніди 
значення йонів F-, Br- та І- для людського організму та 

джерела їх надходження 

Оксиди 

реакція фотосинтезу як основа життя на Землі; чадний газ, 

отруєння чадним газом; походження кислотних дощів та їх 

негативний вплив на довкілля 

Метали та 

неметали 

значення йонів Fe2+, Mg2+та Ca2+ для організму та джерела їх 

надходження, корозія металів 

 

Починається вивчення неорганічної хімії з теми «Кислоти, основи, солі», 

де наголошується на правилах роботи з кислотами і основами та надання першої 

невідкладної допомоги при ураженні ними, отримані знання повсякденно-

побутового спрямування вчать школярів діяти природонебезпечно щодня і 

приймати необхідні рішення у повсякденній діяльності [104, с. 85-100]. 

У процесі вивчення теми «Кисень» пояснюється, що він є незамінним для 

життя на Землі, в невеликих кількостях міститься у воді, що дозволяє дихати 

тваринам, які живуть у воді. Озон, який знаходиться в верхніх шарах атмосфери, 

є також важливим для життя на Землі, оскільки захищає землю від шкідливого 

випромінювання. Зменшення озонового шару провокують деякі хімічні 

речовини, які потрапляють до повітря і розкладають озон (наприклад, деякі 
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сполуки Хлору та Брому). Але в приземному шарі озон є отрутою, шкодить 

людині, є небезпечним для рослин, особливо для смерек [104, с. 63]. 

У процесі вивчення хімічних елементів увага учнів привертається до 

обговорення впливу мікроелементів на життя людини. Так, токсичні елементи 

Плюмбум, Меркурій, Кадмій та інші важкі метали по ланцюгу вода-рослина-їжа 

надходять в організм людини. Це стосується й атмосферного повітря, і повітря 

робочої зони. Викиди автомобілів, що працюють на низькоякісному пальному, 

які забруднюють повітря сполуками Плюмбуму, викиди підприємств з 

виробництва свинцевих і кадмій-нікелевих акумуляторів, виробництв, 

пов’язаних з одержанням чистих металів із природних руд, викиди 

металургійних заводів і ТЕС –усе це джерела шкідливих техногенних впливів 

на людину і довкілля. 

Відомо, що багато захворювань виникають внаслідок недостатнього вмісту 

в організмі певних мікроелементів. 

У процесі вивчення лужних металів, увага учнів звертається на велике 

значення катіонів Літію, Натрію і Калію для людського організму і джерела їх 

надходження. Основним джерелом Літію для людини у формі йонів Li+ є 

мінеральні води та цитрусові. Солі Літію використовуються при лікуванні 

психічних розладів. Йони Натрію Na+ відіграють важливу роль в обмінних 

процесах. Але надмірне вживання солі (NaCl) може призвести до хвороб серця, 

кровоносних судин і навіть раку шлунку, тому треба уникати пересоленої їжі. 

Без шкоди для здоров’я ми можемо перестати солити їжу і тоді денна норма 

споживання NaCl з їжі буде вища, ніж потребує організм. Йони Калію К+ 

потрібні для кровообігу, систем травлення і нервової. Зменшення вживання 

натрій хлориду, тобто йонів Na+ і збільшення в раціоні йонів К+ (картопля, овочі 

та фрукти), зменшує ризик появи багатьох хвороб [104, с. 65-67]. 

Для здоров’я людини велике значення мають галогеніди. Йони Фтору F- 

найбільше знаходяться в зубах та кістках. Джерелом їх надходження є чай, риба, 

мінеральні води. Йони Брому Br- присутні у всіх рідинах організму, містяться в 
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динях, томатах, бобових, часникові. Йони йоду І- знаходяться в щитовидній 

залозі та крові. Джерелом їх надходження окрім йодованої солі є морепродукти, 

ківі та сливи. Нестача йонів Йоду в організмі призводить до ендемічного зобу і 

раку шлунку [104, с. 70-74]. 

У процесі вивчення оксидів особлива увага учнів привертається до 

вуглекислого газу СО2 та чадного газу СО. Розглядається реакція фотосинтезу, 

яка проходить в зелених рослинах під дією сонячного проміння, під час якої з 

вуглекислого газу і води виробляється глюкоза і виділяється кисень 

 6 СО2 + 6 Н2О —————→ С6Н12О6 + 6 О2 

Ця реакція є основою життя на Землі. 

Оксид Карбону (ІІ) є отруйною речовиною. Знаходиться в димових газах 

при неповному згоранні та в вихлопних газах автомобілів. Отруєння чадним 

газом є дуже небезпечним, тому що він зв’язується з гемоглобіном крові і 

унеможливлює дихання. Учнів підводять до висновку про необхідність частого 

провітрювання приміщень. 

Звертається увага учнів, що взаємодія деяких оксигеновмісних оксидів з 

водою має шкідливі наслідки для природи та навколишнього середовища. 

Наприклад, сульфур (ІV) оксид SO2, який утворюється при спалюванні вугілля, 

що містить Сульфур на теплових електростанціях, в промисловості, в будинках, 

утворює з водяною парою в повітрі сульфатну кислоту. Подібно реагують з 

водяною парою і оксиди Нітрогену з вихлопних газів автомобілів. Виникають, 

так звані, кислотні дощі, які шкідливо впливають не тільки на організми, але й 

на будівлі та промислові об’єкти [104, с. 74-77]. 

У процесі вивчення теми «Метали та неметали» розповідається, що 

більшість металів у формі катіонів мають велике значення для здоров’я людини. 

Йони Феруму Fe2+ містяться в червоних кров’яних тільцях гемоглобіну. 

Гемоглобін забезпечує транспортування кисню з легенів до тканин організму. В 

тілі дорослої людини знаходиться від 3 до 6 г Феруму. Джерелом йонів Fe2+ є 

печінка, м'ясо, жовток, горіхи, какао, мак, овочі, зернові. Страви багаті на 
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вітамін С, цукор та білки тваринного походження покращують засвоєння 

Феруму з їжі. І навпаки, засвоєння зменшується при вживанні молока, кави, 

чаю. Нестача йонів Феруму в організмі викликає таке захворювання як анемія. 

Йони Магнію Mg2+ відносяться до найбільш важливих внутріклітинних йонів і 

відіграють велике значення у всій роботі організму. Джерелом їх надходження 

є рослинна їжа, найбільше з високим вмістом зеленого кольору (хлорофілу), а 

також вівсяні пластівці, бобові та зернові. Людський організм з усіх катіонів 

містить найбільше йонів Ca2+ – в кістках, зубах, крові, нервах. Йони Кальцію 

краще засвоюються з їжі тваринного походження (молоко, молочні вироби, 

яйця), ніж рослинного походження (соя, квасоля, рис, картопля) [104, с. 78-81]. 

Особлива увага учнів звертається на явище корозії, розповідається про її 

шкоду для народного господарства та екологічного стану довкілля. Корозія 

металів призводить до проривів каналізаційних і водопровідних систем, 

газопроводів, що є причиною забруднення довкілля. 

 

2.2.3. Екологічна складова змісту навчання органічної хімії та ужиткової 

органічної хімії 

Саме «знання з органічної хімії в середній школі мають особливе значення 

для формування в учнів уявлень про цілісність навколишнього світу, тісну 

взаємодію живої і неживої природи, тобто уявлень, необхідних для формування 

екологічного мислення» [34]. 

Екологічні питання, які розглядаються у процесі вивчення органічної хімії, 

представлено у таблиці 2.10. 

Зокрема, у процесі вивчення теми «Алкани» розглядається їх роль у 

повсякденному житті і вивчаються властивості алканів. Оскільки насичені 

вуглеводні є горючими і в суміші з повітрям вибухонебезпечні, робиться 

наголос на безпеку їх використання. Уже при 5% концентрації метану в повітрі 

може настати вибух, прикладом можуть служити вибухи в шахтах (шахтний 

газ). Оскільки метан легший за повітря, то учнів підводять до висновку, що 
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провітрюванням приміщень можна уникнути небезпеки вибуху. Розглядаючи 

метан, як представник класу алканів, учням розповідають про біогаз, який 

містить до 60% метану, як альтернативне джерело енергії, способи його 

добування та використання. Переваги виробництва біогазу з 

сільськогосподарських відходів полягає в тому, що вони є засобом здобуття 

енергії доступним навіть на родинному рівні, відходи процесу служать 

високоякісним добривом, а сам процес сприяє підтримці чистоти довкілля. 

Недоліками добування і використання біогазу є витрата кисню і викид 

вуглекислого газу при спалюванні біогазу, некерованість і тривалість процесу 

бродіння, необхідність мати ємності значного об’єму для здійснення процесу 

бродіння. 

Таблиця 2.10 

Екологічні питання, які розглядаються у процесі вивчення органічної хімії 

Тема Екологічні питання 

Алкани 
Безпека використання; біогаз, як альтернативне 

джерело енергії 

Джерела вуглеводнів Забруднення навколишнього середовища 

(аварійні виливи нафти, нафтові пожежі) 

Бензин 

Забруднення навколишнього середовища 

(атмосфери, ґрунтів, води); заборона 

застосування етилованого бензину 

Похідні вуглеводнів 

Отруєння ґрунтових та питної вод, 

галогенпохідні як екологічні отрути; фреони та 

галони, як руйнівники озонового шару 

Спирти 

Небезпека вживання метилового спирту; 

негативний вплив алкоголю на людський 

організм 

Альдегіди Правила техніки безпеки 

Жири Здоровий спосіб харчування 

Білки Здоровий спосіб харчування 

 

При подальшому розгляді теми переходять до вищих представників 

алканів – пропану та бутану. Учням пропонується розповісти про використання 

пропан-бутанової суміші за кольоровими ілюстраціями: «Пропан-бутанова 
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суміш – паливо в будинках», «Контейнер із пропан-бутановою сумішшю в 

лабораторії», «Станція газової заправки», «Пропан-бутановий туристичний 

пристрій», «Газовий балон в автомобілі» [105, с. 76]. Звертається увага на 

правила техніки безпеки поводження при використанні пропан-бутанової 

суміші: оскільки є важчою за повітря, може нагромаджуватися, грозить 

небезпекою вибуху; окрім того, ця суміш через 10 хвилин викликає сонливість 

і запаморочена людина не може перешкодити вибухові. 

Під час вивчення теми «Джерела вуглеводнів» при розгляді вугілля, як 

одного із джерел походження вуглеводнів, наголошується, що спалювання 

вугілля забруднює навколишнє середовище продуктами горіння – сульфур 

оксидом SO2, оксидами Нітрогену NOx, сполуками Арсену, попелом та іншими 

сполуками.  

Наступним джерелом походження вуглеводнів є нафта, яка на 

сьогоднішній день є найважливішим джерелом рідкого палива, мастил, 

сировина для синтетичних матеріалів тощо. Нафта займає провідне місце в 

світовому паливно-енергетичному господарстві. Найдешевшим і екологічно 

безпечним способом транспортування нафти є нафтопроводи. Аварії на 

нафтопроводах призводять до забруднення ґрунтів, підземних джерел питної 

води та ін. Але найбільшої шкоди довкіллю завдають аварії при 

транспортуванні нафти річковими та морськими танкерами. Нафта утворює на 

поверхні води нафтову плівку, яка перешкоджає надходженню кисню, а тому 

небезпечна для всього живого.  

Аварійні виливи нафти і нафтопродуктів, що мають місце на об’єктах 

нафтовидобувної і нафтопереробної промисловості, при транспортуванні цих 

продуктів завдають відчутної шкоди екосистемам, призводять до негативних 

економічних та соціальних наслідків.  

Видобування великої кількості нафти в світі приносить небезпеку 

виникнення і нафтових пожеж. Екологічні наслідки при цьому носять важко 

врахований характер, оскільки нафтове забруднення порушує природні процеси 
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і взаємозв'язки, істотно змінює умови проживання всіх видів живих організмів 

і накопичується в біомасі. 

Природний газ, який також є джерелом походження вуглеводнів, є менш 

шкідливим для довкілля. При його спалюванні не утворюється попіл та інші 

шкідливі продукти (оксиди Сульфуру, оксиди Нітрогену). Наголошується на 

вибухонебезпечності та виникненні удушшя при нестачі кисню при 

використанні природного газу в домашніх умовах. Тому приміщення треба 

часто провітрювати, а при відході на довший час рекомендується перекривати 

кран постачання газу. 

Матеріал параграфу супроводжується кольоровими фотографіями 

«Горіння нафти», «Забруднення моря при аварії нафтового танкера» [105, c. 87], 

що суттєво покращує його сприйняття.  

Наступною темою в розділі є «Бензин». Саме при розгляді цієї теми 

піднімається багато питань екологічного спрямування. Наголошується, що при 

всіх перевагах, які нам дають автомобілі, не можна забувати і про негативні 

наслідки забруднення атмосфери викидами шкідливих речовин від автомобілів. 

На частку автомобільного транспорту припадає більша частина усіх шкідливих 

викидів у навколишнє середовище, які є головним джерелом забруднення 

атмосфери, особливо у великих містах – 60% оксидів Нітрогену NOx, 70% 

оксиду Карбону (ІІ) СО, 40% оксиду Карбону (ІV) СО2 та 30% оксиду Сульфуру 

(ІV) SO2. Розглядається питання заборони застосування в СР етилованого 

бензину, що має у своєму складі сполуки Плюмбуму, які викликають 

забруднення атмосферного повітря токсичними сполуками. Наслідки 

використання бензину та нафтопродуктів відчутні не тільки в повітрі, вони 

призводять до забруднення морів та річок. Потрапляння бензину, 

нафтопродуктів та масел у ґрунти може викликати забруднення питної води. 

Один літр бензину або нафти забруднюють біля 5 млн. літрів питної води. Тому 

при експлуатації автомобільного транспорту має велика увага приділятися 

чистоті повітря, ґрунтів і води – погано відрегульований двигун, зайва робота 
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двигуна, миття автомобілів та викид відпрацьованих масел в не відведених для 

цього місцях, транспортні аварії і т.д. – все це призводить до забруднення 

навколишнього середовища. 

Наступним розділом вивчення є «Похідні вуглеводнів», який починається 

темою «Галогенопохідні вуглеводнів». Розглядається застосування 

галогенпохідних вуглеводнів як розчинників, для знежирення при виробництві 

овечої вовни, при екстракції рослинних жирів, для хімічної чистки речей, як 

наповнювачі до вогнегасників, охолоджуючі суміші для холодильних 

установок, паливо для балончиків з високим тиском (спреї) та в медицині для 

локальної анестезії. Але незважаючи на широке застосування, використання 

галогенпохідних вуглеводнів приносить багаточисленні екологічні проблеми. 

Пояснюється це тим, що галогенпохідні вуглеводнів є синтетично створеними, 

тобто в природі не існують, а тому не розкладаються природнім способом і 

зберігають свої властивості на протязі багатьох років, здатні накопичуватися в 

живих організмах. Якщо надлишок розчинників не збирається та не видаляється 

у відповідності з правилами, це може призвести до отруєння ґрунтових та 

питної води. Оскільки вони розчиняють жири, то можуть потрапити в ланцюг 

живлення. Багато галогенпохідних вуглеводнів є отрутами, володіють 

канцерогенною дією (тетрахлорметан). Через ці властивості їх відносять до 

екологічних отрут.  

Велику небезпеку становлять в процесі експлуатації фреони та галони, які 

використовуються як холодоагенти в холодильних установках, аерозольні спреї 

та вогнегасні засоби. В верхніх шарах атмосфери вони реагують з озоном, який 

оберігає земну поверхню від надмірного ультрафіолетового випромінювання. 

Озон замінюється киснем, чим зменшує захисний озоновий шар і збільшує 

озонову дірку. Тому в багатьох країнах використання цих речовин обмежується 

та замінюються іншими речовинами без небажаних властивостей. 

Продовжується вивчення похідних вуглеводнів темою «Спирти». Увага 

учнів звертається на шкідливість вживання спиртів. Найбільш небезпечним є 
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метиловий спирт, оскільки при вживанні навіть в малій кількості 10 мл 

призводить до отруєння і сліпоти, а вживання 25-30 мл веде до летального 

результату. Підступність цього спирту полягає в тому, що на смак та запах його 

не можна відрізнити від етилового. Вивчення властивостей етанолу проходить 

з погляду двоїстого характеру, як дуже важливий продукт народного 

господарства, який використовується як розчинник, є складовою чистячих, 

дезинфікуючих та консервуючих препаратів, має широке застосування в 

медицині, фармакології, косметології, харчовій промисловості, у великих 

кількостях витрачається для отримання синтетичного каучуку і у виробництві 

пластмас та небезпеки його вживання. Описується вплив етилового спирту на 

людський організм, який попадаючи до кровообігу, швидко діє на нервову 

систему та призводить до несподіваних змін в поведінці. Мозкові центри 

втрачають здатність до логічного мислення, настають порушення пам’яті та 

рівноваги, зменшується сенсорна чутливість органів. Тому заборонено вживати 

алкогольні напої перед виконанням робіт, які потребують уважності та високої 

координації рухів – наприклад, водіння автомобіля. В більших дозах вживання 

алкоголю шкідливе і може призвести до смертельного отруєння. При тривалому 

вживанні етилового спирту виникає звикання, хронічне отруєння називається 

алкоголізмом, який характеризується різновидністю клінічних проявів: 

знижуються працездатність, інтелект, увага, пам'ять, можуть виникати психічна 

і фізична деградація особистості. Для більш чуттєвого сприйняття виклад 

матеріалу супроводжується кольоровими фотографіями «Алкоголь часто є 

причиною дорожньо-транспортних пригод» [105, с. 97]. Такий підхід до 

викладення матеріалу формує в учнів усвідомлення небезпеки вживання 

алкогольних напоїв та відповідальне ставлення до всіх членів суспільства. 

Про подальший небезпечний вплив вживання алкоголю на організм 

людини учні дізнаються з теми «Альдегіди», в якому розповідається, що при 

обміні речовин в печінці етиловий спирт перетворюється на отруйний 

ацетальдегід, який призводить до цирозу печінки.  
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У процесі вивчення властивостей ацетону увагу учнів привертають до 

правил техніки безпеки при роботі з ним. Оскільки ацетон має властивість 

розчиняти органічні речовини, він є складовою чистячих засобів, лаків та фарб. 

Але вдихання парів ацетону призводить до головного болю аж легкого наркозу 

пов’язаного з втратою орієнтації. Доходить аж до пошкодження центральної 

нервової системи. Пари ацетону з повітрям утворюють вибухонебезпечну 

суміш. Тому при роботі з речовинами, які містять ацетон, треба дотримуватись 

певних правил безпеки: працювати в добре провітрюваному приміщенні, не 

працювати поблизу відкритого вогню та тіл розжарювання, в приміщенні 

забороняється курити. Такий підхід до викладення матеріалу максимально 

наближує учнів до висновку про тісний зв'язок хімії з повсякденним життям, її 

значення та негативний вплив на довкілля. 

Вивчаючи властивості сахарози, учням пояснюють, що з точки зору 

здорового харчування, треба менше вживати цукру, а їсти більше овочів та 

фруктів. 

Продовжується тема здорового харчування в темі «Жири» порівнянням 

властивостей жирів тваринного та рослинного походження. Рослинні олії не 

містять шкідливий холестерол, який утворює жовчні камені та осідає на стінках 

кровоносних судин, чим викликає їх звуження аж до блокування, що в 

сукупності з високим кров’яним тиском може призвести до інфаркту. Для 

наочності виклад матеріалу супроводжується кольоровою фотографією 

«Укладання холестеролу на стінках кровоносних судин» [105, с. 115]. Такий 

підхід спонукає учнів замислитися над цінністю здорового способу харчування 

та показує напрямки його реалізації. 

Продовження цього підходу бачимо і в процесі вивчення теми «Білки». 

Розповідається, що найбільший вміст білків рослинного походження міститься 

в бобових (соя, квасоля, горох, чечевиця). Джерелом білків тваринного 

походження найбільше є м’ясо, яйця, молоко, творог та сир. Виклад матеріалу 
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доповнюється таблицею «Процентний вміст поживних речовин в продуктах 

харчування» [105, с. 118]. 

Екологічного спрямування та наближеним до повсякденного життя [313] є 

розділ «Органічні речовини в живих організмах», в якому розглядаються такі 

питання: сахариди; жири; білки; біокаталізатори. 

Біокаталізатори – каталізатори, які впливають на швидкість реакції в живих 

організмах. Перетворення речовин в організмі – метаболізм – протікає при 

порівняно низьких температурах (температура тіла біля 370С). Перебігу саме 

цих реакцій сприяють біокаталізатори, які називаються ензимами. З роботою 

ензимів пов’язана дія вітамінів та гормонів. Метаболізм належить до основних 

проявів життя. Без біокаталізаторів не існувало би життя на Землі. 

Ензими – біокаталізатори переважно білкової природи (тому вони дуже 

чутливі до підвищення температури); приймають участь в процесах травлення 

На дії ензимів, які продукують деякі організми (напр. дріжджі, плісінь), 

засновані деякі промислові виробництва продуктів харчування; такі технології 

виробництва називаються біотехнологіями. Так виробляється пиво, вино, 

етанол, оцтова кислота, пеніцилін та ін. Найбільше практичне значення має 

спиртове бродіння. 

Гормони – органічні речовини, які регулюють процес обміну речовин в 

живих організмах. Організм сам виробляє гормони в залозах внутрішньої 

секреції. Як недостача, так і надлишок гормонів призводить до захворювань. 

Так нестача гормону інсуліну призводить до цукрового діабету. Інсулін регулює 

рівень глюкози в крові людини, тому людям, хворим на цукровий діабет, інсулін 

вводиться у ін’єкціях. 

Вітаміни – органічні речовини, які допомагають ензимам каталізувати 

хімічні реакції, що проходять в організмі. Їх наявність є необхідною для росту 

та розвитку організму. Більшу частину вітамінів ми отримуємо з їжі як готові 

вітаміни або як провітаміни, з яких в організмі утворюються вітаміни. Вітаміни 

поділяють на водо- і жиророзчинні. Водорозчинні вітаміни не накопичуються в 
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організмі, а їх надлишок виводиться з сечею, проте жиророзчинні можуть 

накопичуватись у жировій тканині навіть до токсичних концентрацій. Велика 

кількість вітамінів руйнується в процесі приготування їжі та зберіганні 

продуктів. Тому для збереження вітамінів у їжі слід дотримуватись правил 

заготівлі, зберігання продуктів, приготування їжі – уникати її переварювання й 

пересмажування. 

У підручнику [313, с. 87] наводяться таблиці водо- та жиророзчинних 

вітамінів, в яких продуктах харчування вони містяться та до яких захворювань 

призводить їх нестача (див. табл. 2.11 та 2.12). 

Таблиця 2.11 

Жиророзчинні вітаміни 

Вітамін 
В яких продуктах 

харчування знаходиться 

Нестача вітаміну призводить 

до… 

вітамін А 

печінка, риб’ячий жир, 

яєчний жовток, масло, 

молоко, морква, шпенат, 

броколі, абрикоси 

сповільнення росту, хвороби 

шкіри, запалення слизових 

оболонок, порушення зору, 

відсутність опору вірусним 

інфекціям 

вітамін D 

риб’ячий жир, молоко, 

сири, сметана, масло, 

печінка 

рахіт – пом’якшення та деформація 

кісток, м’язова слабкість 

вітамін Е 

соняшникове насіння, 

паростки пшениці, 

шпенат, горіхи, яйця, 

рослинні олії, вироби з 

цільнозернового борошна 

порушення нервової системи, 

захворювання м’язів, 

втомлюваність, безпліддя, 

зменшення кількості червоних 

кров’яних тілець 

вітамін К 
капуста, салат, петрушка, 

броколі, шпенат, карфіол 

знижена здатність крові до 

згортання 

 

Всебічне вивчення людини, її взаємовідносин із навколишнім світом 

призвели до розуміння, що здоров’я – це не тільки відсутність хвороб, але і 

фізичний, психічний і соціальний добробут людини. Саме вказаний підхід до 

викладення матеріалу дає можливість зрозуміти, що здоров’я – це капітал, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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даний нам не тільки природою від народження, але і тими умовами, в яких ми 

живемо, тобто залежить від стану навколишнього середовища. 

Таблиця 2.12 

Водорозчинні вітаміни 

Вітамін 

В яких продуктах 

харчування 

знаходиться 

Нестача вітаміну призводить до… 

вітамін С 

шипшина, чорна 

смородина, перець, 

капуста, картопля 

знижений імунітет, втомлюваність, 

порушення кровотворення, погане 

загоювання ран, цинга – запалення 

ясен та кровотеча 

вітамін В1 

вироби з 

цільнозернового 

борошна, печінка, 

дріжджі, картопля, 

бобові 

порушення нервової системи, 

дратівливість, втрата апетиту, 

м’язова слабкість, прискорене 

серцебиття, хвороба бері-бері 

вітамін В2 
дріжджі, молоко, 

м’ясо 

порушення обміну речовин, 

запалення слизових оболонок, 

потріскані губи, захворювання 

шкіри, захворювання очей 

вітамін В5 
дріжджі, говяжа 

печінка, бобові 

дратівливість, захворювання шкіри, 

запалення травної системи, 

порушення обміну речовин 

вітамін В6 

м'ясо, молоко, бобові, 

шпенат, банани, яйця, 

горіхи 

порушення нервової системи, 

проблеми з травленням, втрата 

апетиту, знижений імунітет 

вітамін В12 

печінка, м'ясо, 

вісцеральний жир, 

яйця 

порушення кровотворення, 

порушення нервової системи, 

захворювання шкіри 

 

Не тільки повітря, вода, ґрунти, а також і харчові продукти є компонентами 

навколишнього природного середовища, без яких неможливе життя людини. Ці 

компоненти входять до складу організму, вони є джерелом мінеральних 

речовин, вітамінів, білків, жирів, вуглеводів, що постійно беруть участь в обміні 

між організмом і навколишнім середовищем, тому так важливо виховувати 

відповідальне ставлення до свого здоров’я. На прикладі викладання теми 

бачимо не тільки теоретичний, а й практичний підхід у процесі викладання хімії, 
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виховання екологічної поведінки по відношенню до свого здоров’я. Учням 

пропонується прийняти участь у роботі над проєктами «Жири та їх місце в 

нашому харчуванні», «Чи правильно ми харчуємося» та «Знаємо, що їмо?» 

(Додаток М.). Для виконання проєкту «Знаємо, що їмо?» наводиться таблиця 

харчових добавок та їх класифікація. 

Таблиця 2.13 

Чисельні коди харчових добавок, до якої групи належать та функції 

Код Група Функція 

Е100 – Е199 Харчові барвники 
Надають, доповнюють або посилюють 

забарвленість продуктів харчування 

Е200 – Е299 Консерванти 
Збільшують термін придатності 

продуктів харчування 

Е300 – Е321 Антиоксиданти 

Перешкоджають процесам окислення, 

напр. пожовтінню жирів, збільшують 

термін придатності 

Е322 – Е495 

Емульгатори, 

стабілізатори, 

желюючі речовини 

Забезпечують необхідну консистенцію 

продуктів харчування на довший час 

Е500 – Е619 Кислоти, основи 

Виправляють рН, смакові якості та 

забарвлення, мають розпушуючі 

властивості 

Е620 – Е673 Покращувачі смаку 
Покращують смак продуктів 

харчування 

Е900 – Е925 Різне  

 

Прикладом екологічного підходу є також вивчення розділу «Ужиткова 

органічна хімія» у дев’ятому класі у кінці курсу «Органічна хімія» [313]. На 

вивчення цього розділу в навчальних планах відводиться 6 годин і він містить 

такі теми: пластмаси (полімери); клеї; синтетичні волокна; мила та мийні 

засоби; косметичні засоби; ліки; хімія в господарстві.  

У процесі розгляду теми «Пластмаси» учнів знайомлять з предметами 

широкого вжитку, вироблених із пластмас, які за своїми властивостями 

замінюють дерево, камінь, скло, порцеляну, вовну, бавовну і т.п. З пластмас 

виготовляють навіть кришталик ока, штучне серце (з пластмаси та алюмінію) та 
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штучні суглоби (з пластмаси та металевого сплаву). Далі вивчаються реакції 

полімеризації, їх хімізм. З огляду зв’язку хімії з повсякденним життям 

наводиться таблиця «Пластмаси та їх застосування»: (табл. 2.14) 

Таблиця 2.14 

Пластмаси та їх застосування 

Назва 
Структура 

мономеру 

Торгова 

назва 
Застосування 

Поліетен (ПЕ) 

 

Bralén 

Пакети для покупок, 

відра, контейнери для 

відходів 

Полівінілхлорид 

(ПВХ) 
 

Slovinyl 

Клеї, лаки, скатертини, 

покриття для підлоги, 

шланги 

Політетрафлуоретен 

(ПТФЕ) 
 

Teflon 

Поверхневе покриття 

лиж, кухонної техніки, 

ущільнювачі 

Полістирен (ПС) 

 

Krastén 
Пакувальний та 

ізоляційний матеріал 

Поліпропілен (ПП) 

 

Tatrén 
Для медичних потреб, 

ущільнювачі 

Поліакрілонітрил 

(ПАН) 
 

Dralon Синтетичні волокна 

 

У повсякденному житті зустрічаються й інші полімери, наприклад – смоли. 

Синтетичні смоли використовуються у вигляді лаків, клеїв, герметиків. 

Додаванням до неповністю затверділої смоли тирси, скляних волокон, 

текстильної або паперової целюлози отримують матеріали із заданими 

властивостями, які витримують сильні напруження. При цьому пояснюється 

відмінність реакцій полімеризації і поліконденсації. 

Детально розглядають клеї як полімерні матеріали. Особливу увагу учнів 

привертає розгляд механізму склеювання двокомпонентними клеями. 
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Пояснюється, що це також процес полімеризації, який в тюбику стримується 

стабілізаторами. 

Як приклад полімерних матеріалів вивчаються синтетичні волокна. 

Розглядаються їхні властивості, які перевершують природні, такі як гнучкість, 

міцність, стійкість проти плісняви, швидке висихання. Детально обговорюють 

їх недоліки (негігроскопічність, горючість та електростатичність). 

Виклад матеріалу розкриває діалектичну роль хімії в житті суспільства, її 

користь і шкоду, висвітлюються зв’язки хімічних знань з людиною, 

суспільством, природою. Тобто йдеться про двоїсту роль хімії в житті людини. 

Саме тому вивчення полімерів закінчується розглядом екологічних наслідків їх 

використання. На відміну від природних матеріалів, синтетичні полімери не 

розкладаються природним шляхом, а тому стають джерелом забруднення 

довкілля. Для порівняння приводяться дані про необхідний час для природнього 

розкладання деяких речовин: 

• огризок від яблука – декілька тижнів; 

• газети та журнали – декілька місяців; 

• алюмінієві баночки – 20 - 100 років; 

• акумуляторна батарея – 200 - 500 років; 

• автомобільна шина – 265 років; 

• ПЕТ пляшка – 500 років; 

• полістирен – 1000 років; 

• скло – 4000 років. 

Оскільки світ пластмас дуже різноманітний, важливо знати, для чого 

призначений той чи інший вид пластику, як його утилізувати та правильно 

експлуатувати щоб зменшити негативний вплив на здоров’я людей та 

навколишнє середовище. Розповідається про стандарти маркування пластмас в 

залежності від її типу, використання та приводяться приклади маркування 

найбільш вживаних типів пластмас – РЕТ, PEHD (HDPE) та PVC [313]. 
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Стандарти маркування пластика були створені в 1988-му році 

Співтовариством Пластиковою індустрії (The Society of the Plastics Industry, Inc.) 

для оптимізації процесу утилізації та повторного використання пластмасових 

виробів. Це маркування являє собою три стрілки в формі трикутника, всередині 

якого розміщені літери, які позначають тип пластика: 

РЕТ – тип пластмаси, який найчастіше використовується у світі. 

Важливо пам’ятати, що він призначений тільки для одноразового 

використання, оскільки є ідеальним середовищем для розмноження 

бактерій. Використовується для виготовлення тари для напоїв: 

мінеральної води, фруктових соків, пива, молочних виробів тощо. Під 

дією високої температури та сонячного проміння починає розчинятися у 

продукті, насичуючи його шкідливими речовинами (фталати), що сприяє 

порушенню репродуктивної функції. Піддається вторинній переробці. 

PEHD (HDPE) – поліетилен високої щільності використовується для 

виготовлення пляшок та пакетів для молочних продуктів, косметичних 

засобів (шампуні), одноразового посуду, контейнерів для продуктів 

харчування, іграшок, різних ковпачків та кришечок для пляшок та 

флаконів, господарських сумок, фасувальних пакетів тощо. Упаковка з 

такого типу пластику стійка до масел, кислот, лугів та до інших агресивних 

речовин, має достатньо високий температурний діапазон експлуатації. Майже 

весь такий пластик переробляється. 

PVC – полівінілхлорид використовується для виготовлення 

лінолеумів, віконних профілів, меблів, упаковки побутової техніки, 

штучної шкіри, плівки для натяжних стель, труб, ізоляції проводів та 

кабелів, обгорток для сиру та м’яса, пляшок для рослинних олій, а також 

дитячих іграшок. Канцерогени, які містяться в цьому матеріалі, можуть 

проникати в продукти харчування. Це найбільш отруйний та найбільш 

небезпечний для здоров’я вид пластмас. При спалюванні полівінілхлориду 
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утворюються високотоксичні хлорорганічні сполуки, а після десяти років 

експлуатації вироби з ПВХ починають самостійно виділяти токсичні сполуки. 

Спалювання не вирішує проблему утилізації, а призводить до збільшення 

забруднення повітря. Тому перед хіміками стоїть завдання розробки способів 

утилізації синтетичних полімерів та створення нових полімерів, які б 

розкладалися в природі. Приводиться приклад, що деякі пластикові пляшки 

виробляються з полімеризованої глюкози. Вони вже розкладаються в природі 

мікроорганізмами на вуглекислий газ та воду, тому що глюкоза є природною 

речовиною. Для наочності викладеного матеріал супроводжується кольоровими 

фотографіями: горіння пластмаси та звалища пластикових пляшок. 

Продовжується вивчення органічних речовин в побуті розглядом таких 

часто вживаних речовин як мила та мийні засоби, шампуні, косметичні вироби. 

Висвітлюються питання складу пральних порошків, що таке мила, тензиди, 

ензими, для чого додаються пом’якшувачі води. Пояснюється механізм дії 

чистячих засобів через наявність гідрофільної та гідрофобної складових у 

поверхнево-активних речовин (ПАР). Зроблено акцент, що застосування ПАР, 

особливо у високих концентраціях, може призвести до забруднення 

навколишнього природного середовища, так як вони  здатні до накопичення,  

мають токсичні властивості й низьку спроможність біологічного розкладання. 

Отже, у процесі їх використання слід дотримуватись рекомендованих норм 

споживання, щоб мінімізувати забруднення водотоків, річок та озер. 

Обговорюється питання складу (фосфати) та дії пом’якшувачів води, їх 

роль у процесі прання та захисту деталей пральної машини. Разом з тим, 

висвітлюються негативні наслідки використання фосфатів. Потрапляючи до 

стічних вод, забруднюють річки, порушують біологічну рівновагу у воді, 

сприяють інтенсивному росту синьо-зелених водоростей, які споживають 

кисень з води, водоймища вмирають, вода стає непридатною до вживання, 

небезпечною для здоров’я та життя людини. Тому з екологічного погляду, треба 

надавати перевагу безфосфатним мийним засобам. 
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До виробів повсякденного вжитку органічного походження відносяться 

також косметичні засоби та ліки. Косметичні засоби та ліки використовувалися 

в Древньому Єгипті більше 5000 років назад, були природного походження, 

вироблялися з рослин, тварин та мінералів. Цікавим є розділ «Чи знаєте ви, 

що?», в якому у формі запитань даються початкові відомості про групи 

медичних препаратів: анальгетики, анестетики (місцева анестезія та наркоз), 

седативні препарати та антибіотики. Розповідається про відкриття першого 

антибіотика – пеніциліну, акцентується увага на правильному прийомі 

антибіотиків, адже на їх дію в організмі людини впливає багато факторів, таких 

як їжа, регулярність та тривалість прийому і т.д. Неправильний прийом ліків 

може призвести до небажаних наслідків, тому необхідно дотримуватись 

рекомендацій лікаря щодо режиму та норм споживання ліків.   

Особливу небезпеку становлять ліки наркотичного походження та снодійні 

препарати, при неконтрольованому вживанні яких може виникнути наркотична 

залежність, яка виявляється специфічними розладами – депресіями, головними 

болями, галюцинаціями, агресивним станом і т.д. Як наслідок, наркотично 

залежна людина має спотворену систему цінностей, втрачає реальний погляд на 

життя і часто опиняється в кримінальному середовищі. Такий навчальний підхід 

формує в учнів усвідомлення  власного життя як найвищої цінності, попереджає 

про фізичні та моральні небезпеки наркозалежності, що стало світовою 

проблемою. Під час вивчення теми пропонується учням взяти участь у роботі 

над проєктом «Не дамо шансу наркотикам» ( Додаток М.). 

Закінчується розділ темою «Хімія в сільському господарстві». Сільське 

господарство – одна з найголовніших галузей матеріального виробництва 

людства, що забезпечує його харчовими продуктами рослинного й тваринного 

походження, а багато галузей промисловості — сировиною. Виклад матеріалу 

починається з розповіді про виснаження ґрунтів під час вирощування 

сільськогосподарської продукції і обґрунтовується необхідність внесення 

мінеральних добрив для поповнення нестачі мікроелементів, що підвищує 
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врожайність ґрунтів і, як наслідок, збільшення врожайності 

сільськогосподарської продукції. Разом з великим значенням мінеральних 

добрив, розповідається і про наслідки їх неправильного використання. Надмірне 

внесення добрив призводить до забруднення природного середовища і шкодить 

здоров’ю людини. Наприклад, надмірне використання азотних добрив викликає 

збільшення вмісту нітратів у харчових продуктах, що може призвести до 

небезпечних захворювань. Надмірні кількості фосфорних добрив у водних 

потоках сприяють надмірному росту водних рослин та їх гниттю, що стає 

причиною неприємного запаху, зменшує кількість розчиненого у воді кисню, а 

це може викликати загибель риби і робить воду непридатною для використання. 

Одночасно з мінеральними добривами використовуються хімічні засоби 

для боротьби з шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур, 

бур'янами. Вводяться поняття про пестициди, інсектициди, фунгіциди та 

гербіциди. Пестицидами називаються хімічні речовини, які використовуються 

для боротьби із шкідниками. Пестициди, які знищують шкідників тваринного 

походження та комах називають інсектицидами, грибкові захворювання та 

плісняву – фунгіцидами, бур’яни – гербіцидами. Хімічні засоби захисту рослин 

використовують для захисту вирощуваної продукції, в той же час, ці речовини 

через продукти харчування потрапляють в організм людини й загрожують 

отруєнням. Тому хімізацію сільського господарства треба розглядати з погляду 

двоїстого характеру – як економічно вигідну і як екологічно небезпечну для 

навколишнього середовища і для самої людини. 

Отже, в цьому розділі учнів знайомлять з найбільш вживаними речовинами 

органічного походження, які їх оточують щодня. Виклад матеріалу 

максимально наближує учнів до висновку про тісний зв’язок хімії з 

повсякденним життям, її значення та негативний вплив на довкілля. Це робить 

хімічні знання більш значущими, цікавішими для учня. 

Цікавими є лабораторні роботи, які пропонуються під час вивчення даного 

розділу, які також пов’язані з безпосереднім оточенням учнів та мають 
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екологічну спрямованість («Консервування овочів», «Барвники», 

«Фармацевтичні та косметичні вироби широкого вжитку», «Доказ властивостей 

білків» та ін.). Деякі лабораторні роботи екологічного спрямування в процесі 

вивчення органічної та ужиткової хімії в основній школі СР наведено в Додатку 

Н. В таблиці 2.15 подано перелік лабораторних робіт, які пропонуються в 

навчальних основах хімії для основної школи. 



Таблиця 2.15 

Лабораторні роботи екологічного спрямування в процесі вивчення органічної та ужиткової хімії в основній 

школі СР 

 Тема Зміст навчання Назва екологічної теми Ціль 

1. Похідні 

вуглеводнів 

1.1 Лабораторна 

робота 

Робота з миючими 

та чистячими 

засобами 

Забруднення води, ґрунтів 

здоров’я людини залежить як від 

стану природного навколишнього 

середовища, так і від правильності 

використання деяких промислових 

виробів, які людина використовує 

в повсякденному житті 

1. зрозуміти залежність між 

жорсткою та м’якою водою від 

кількісті витраченого миючого 

засобу при пранні, необхідність 

використання миючих засобів 

відповідно до інструкції 

1.2  Лабораторна 

робота 

Фармацевтичні та 

косметичні вироби 

в повсякденному 

житті 

 

Забруднення води, ґрунтів 

здоров’я людини залежить як від 

стану природного навколишнього 

середовища, так і від правильності 

використання деяких промислових 

виробів, які людина використовує 

в повсякденному житті 

1. зрозуміти залежність між 

використанням якісних 

косметичних виробів та 

здоров’ям; 

2. дізнатися про вплив 

косметичного виробу на стан 

шкіри, відповідно до його рН, 

розуміти необхідність 

використання засобів для догляду 

за шкірою відповідно до типу 

шкіри; 

3. зрозуміти, що причиною 

алергічних реакцій організму є 

також реакції на хімічні 



168 

речовини, які знаходяться в 

косметичних виробах 

1.3 Лабораторна 

робота 

Властивості білків 

Забруднення води, ґрунтів 

негативний вплив хімічних 

речовин на незамінний 

будівельний матеріал організму - 

білки 

1. осадження білків під дією 

різних фізичних та хімічних 

факторів – температура, кислоти, 

основи, сполуки металів; 

2. зрозуміти негативний вплив 

цих факторів на незамінний 

будівельний матеріал організму - 

білки 

2. Ужиткова 

хімія 

2.1 Лабораторна 

робота 

Види добрив 

Збереження біорізноманіття –

різноманітності життя на нашій 

планеті 

Зловживання використанням 

хімічних речовин: шкідливі 

наслідки для здоров’я та для 

збереження біорізноманіття –

різноманітності життя на нашій 

планеті 

 

1. зрозуміти, що добрива є як 

важливими так і небезпечними 

для рослин та при недотриманні 

норм внесення небезпеці 

піддаються кінцеві ланки 

харчового ланцюга - тварини та 

людина; 

2. знати про небезпечний вплив 

нітратів на біорізноманіття на 

нашій планеті; 

3. знати, що збільшений обсяг 

нітратів у продуктах харчування 

збільшує ризик ракових 

захворювань 

2.2 Лабораторна 

робота 

Збереження біорізноманіття –

різноманітності життя на нашій 

планеті 

1. зрозуміти небезпечність 

кофеїну в різних напоях, як 

наркотичного засобу; 
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Доказ наявності 

кофеїну в чаї 

 

2.3 Лабораторна 

робота 

Доказ наявності 

нікотину в 

цигарках 

Зловживання використанням 

хімічних речовин: шкідливі 

наслідки для здоров’я та для 

збереження біорізноманіття –

різноманітності життя на нашій 

планеті 

 

2. знати про небезпечність 

нікотину як легального 

наркотичного засобу 

2.4 Лабораторна 

робота 

Пластмаси – 

визначення та 

відмінності між 

взірцями пластмас 

Відходи 

▪ Ліквідація відходів – 

спалювання 

▪ Пластмаси – відходи, що не 

розкладаються природним 

шляхом 

▪ Пояснити концепції 

сепарації та рециклізації 

▪ Відходи, які розкладаються 

природним шляхом 

1. переконатися, що в процесі 

згоряння пластмас виникають 

небезпечні гази та кіптява; 

2. знати та переконатися, що 

фреони, які розкладають 

озоновий шар, утворюються в 

процесі виробництва та 

спалювання пластмас 

(полістирен); 

3. тривалий термін вести 

спостереження за розкладанням 

пластмас в «екологічній пляшці» 

та порівняти з розкладанням 

інших речовин (папір, дерево, 

залишки рослин) 



В процесі виконання лабораторної роботи «Консервування овочів» 

вивчаються властивості консервуючої приправи DEKO, приводиться таблиця 

для ідентифікації різних консервуючих речовин (табл.2.16). 

Таблиця 2.16 

Чисельні коди речовин, які використовуються при консервуванні 

Е200 Сорбінова кислота 

Е201 Натрій хлорид  

Е202 Калій хлорид  

Е203 Кальцій хлорид  

Е210 Бензойна кислота 

Е211 Натрій бензоат  

Е212 Калій бензоат  

Е213 Кальцій бензоат  

Е214 Етиловий естер пара-гідроксибензенової кислоти 

Е215 Натрієва сіль етилового естеру пара- гідроксибензенової кислоти 

Е216 Пропіловий естер пара- гідроксибензенової кислоти 

Е217 Натрієва сіль пропілового естеру пара- гідроксибензенової кислоти 

Е218 Метиловий естер пара- гідроксибензенової кислоти 

Е219 Натрієва сіль метилового естеру пара- гідроксибензенової кислоти 

Е236 Мурашина кислота 

Е237 Натрій форміат  

Е238 Кальцій форміат  

Е260 Оцтова кислота 

Е261 Калій ацетат  

Е262 Кальцій ацетат  

Е270 Молочна кислота 

Е280 Пропанова кислота 

Е281 Натрій пропіонат  

Е282 Кальцій пропіонат  

 

Для вивчення барвників, які використовуються при виготовленні продуктів 

харчування, беруться цукерки LENTILKY, приводиться таблиця позначень 

барвників та характер походження (табл.2.17) [260]. 
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Таблиця 2.17 

Чисельні коди барвників та їх походження, які використовуються в 

продуктах харчування 

Чисельні 

коди  
Назва барвника 

Характер 

барвника 
Колір барвника 

Е100 Куркумін Природний Жовтий 

Е101 Лактофлавін Природний Жовтий 

Е102 Тартазин Синтетичний Жовтий 

Е120 Кармінова кислота Природний Червоний 

Е122 Азорубін Синтетичний Червоний 

Е123 Амарант Синтетичний Червоний 

Е127 Еритрозин Синтетичний Червоний 

Е131 Синій патентований V Синтетичний Синій 

Е132 Індіготин І Синтетичний Синій 

Е140 Хлорофіл Природний Зелений 

Е151 Діамантовий чорний Синтетичний Чорний 

Е160 Каротин Природний Оранжевий 

Е161 Кстантофіл Природний Жовто-коричневий 

Е163 Антоціанін Природний Бордовий 

 

Такий підхід до викладення матеріалу показує, що хімія – це те, що оточує 

нас щодня, мотивує учнів до вивчення властивостей речовин, їх використання, 

пізнання хімічних законів та перетворень. 

 

2.3. Форми та методи реалізації екологічної складової навчання хімії учнів 

основної школи Словацької Республіки 

 

«Форма організації навчання – це чітко виражена в часі й просторі 

організація навчальної діяльності учнів, пов’язана з діяльністю вчителя; 

зовнішній прояв узгодженої діяльності вчителів та учнів, що здійснюється за 

певним регламентом і в певному режимі» [96]. 
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 І. Чередов констатує, що форма організації навчання зумовлює 

«упорядкування, налагодження, приведення в систему» взаємодії учителя з 

учнями в процесі роботи над певним змістом матеріалу. Організація навчання 

переслідує мету забезпечити оптимальне функціонування процесу управління 

навчальної діяльності зі сторони вчителя [27]. 

Історично склалися індивідуальна, групова та класно-урочна форми 

організації навчання, які стали класичними. Розглянемо коротко процес 

становлення та сутність кожної з них. 

Індивідуальна форма організації навчання – виникла в античних країнах і 

широко використовувалась у Європі в період середньовіччя. Сутність її в тому, 

що вчитель навчає кожного учня індивідуально. Це дає змогу враховувати 

індивідуальні фізіологічні й психічні можливості окремого вихованця і 

відповідно до цього визначати зміст, методи й засоби навчання, аналізувати й 

оцінювати результати пізнавальної діяльності, успішно рухатись уперед, 

забезпечувати інтелектуальний розвиток учнів. Ця форма навчання була й 

залишається найбільш ефективною з погляду інтенсивності навчально-

виховного процесу. Проте стосовно соціально-економічних потреб 

індивідуальне навчання не стало домінуючим. По-перше, воно не давало 

можливості охопити навчанням велику кількість дітей, а по-друге, було й 

залишається надто дорогим. 

Групова форма організації навчання – набула значного поширення в період 

середньовіччя і функціонувала у багатьох навчальних закладах Європи навіть у 

XIX ст. (використовувалась в церковнопарафіяльних школах). Учитель навчав 

групу дітей, які перебували на різних рівнях вікового й інтелектуального 

розвитку. Така форма давала змогу навчати основам грамоти (читання, писання, 

рахування) більшу кількість дітей порівняно з індивідуальним навчанням. 

Окрім того, навчальна діяльність здійснювалася в колективі. Та все ж таке 

навчання було примітивним, бо в одній кімнаті треба було навчати дітей, які 

перебували на різних освітніх рівнях. 
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Класно-урочна форма організації навчання. Уперше чіткий поділ на класи 

ввів відомий педагог Й. Штрум (1507-1589) в організованій ним знаменитій 

Страсбурзькій гімназії. Штрум поділяв усіх учнів на 9 відділів. Для кожного 

відділу намічався певний курс занять, що їх повинен був відділ проробити 

протягом року. По закінченні річного курсу проводилися перевідні іспити.  

Змістовне наукове обґрунтування класно-урочної форми навчання 

здійснив чеський педагог Ян Амос Коменський (1592 – 1670) у 

фундаментальній праці «Велика дидактика» (1632 р.). Учні на початку 

навчального року розподілялись на класи залежно від віку. Навчальний рік 

розподілявся на чотири чверті. У кожному класі нараховувалося до 50 учнів. 

Також були введені розклад і регламент. 

Таким чином, сутність класно-урочної системи полягала в тому, що 

вчитель одночасно навчав чималу групу дітей (45-50 осіб), які перебували 

приблизно на однаковому рівні анатомо-фізіологічного і психічного розвитку, 

заняття проводились у класній кімнаті за постійним розкладом і регламентом. І 

ось уже впродовж чотирьохсот років класно-урочна форма навчання 

залишається провідною в загальноосвітніх і професійних навчальних закладах. 

Висловлюючись образно, урок започаткував своєрідну дидактичну революцію 

в системі освіти [39]. З формуванням класно-урочної системи навчання в 

педагогіці почали використовуватися такі поняття як навчальний рік, чверть, 

урок, перерва, канікули. Ефективність її була настільки очевидною, що вона 

стала головною у навчальних закладах освіти багатьох країн світу. 

Форми організації навчання класифікуються за різними критеріями: 

1) за кількістю учнів – індивідуальні форми навчання, мікрогрупові, 

групові, колективні, масові форми навчання; 

2) за місцем навчання – шкільні форми: урок, робота в майстерні, на 

пришкільній дослідній ділянці, в лабораторії тощо; позашкільні форми: 

екскурсія, домашня самостійна робота, заняття на підприємстві; 
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3) за часом навчання – урочні і позаурочні: факультативи, предметні 

гуртки, вікторини, конкурси, олімпіади, предметні вечори та інші; 

4) за дидактичною метою – форми теоретичного навчання (лекція, 

факультатив, гурток, конференція), комбінованого, або змішаного навчання 

(урок, семінар, домашня робота, консультація), практичного (практикуми) і 

трудового навчання (праця в майстернях, у спеціальних класах, на пришкільних 

ділянках тощо); за тривалістю часу навчання – класичний урок (45 хв.), спарені 

заняття (90 хв.), спарені скорочені заняття (70 хв.), а також уроки «без дзвінків» 

[59]. 

І. Турек (І. Turek) доповнює класифікацію ще за ступінню самостійності 

праці учня (так звані соціальні форми) і виділяє такі форми організації навчання: 

фронтальна, групова та самостійна [301]. 

ДПІ СР [280] пропонує використовувати в основній школі (рівень ISCED 

2) у навчальній області Людина і природа, до якої належить хімія, такі 

організаційні форми навчання: 

1.  Класно-урочна (всіх типів) 

забезпечує керівну роль учителя, зміну видів занять, можливість застосування 

різних видів навчання, активізує роботу учнів, сприяє раціональному 

використанню часу, послідовному, систематичному вивченню матеріалу. 

Основною організаційною формою навчання є урок. За способами проведення 

виділяють уроки-лекції, уроки-бесіди, уроки-диспути, уроки – самостійної 

роботи учнів. Уроки розрізняють за такими типами: 

▪ урок засвоєння нових знань; 

▪ урок формування вмінь і навичок;  

▪ урок застосування знань, вмінь і навичок;  

▪ урок узагальнення і систематизації знань;  

▪ урок перевірки оцінювання та корекції знань, вмінь і навичок;  

▪ комбінований урок. 

2. Практична діяльность 



175 

3. Екскурсії 

Вибір форм та методів залежить від змісту навчального матеріалу, мети 

уроку, вікових та інших особливостей учнів та технічного забезпечення школи. 

Аналіз завдань екологічного змісту в підручниках хімії показав, що в 

процесі навчання використовуються як індивідуальні, так і групові форми 

навчання. Наведемо деякі приклади завдань кожної з форм навчання: 

індивідуальна форма: галогенопохідні; глобальне потепління; джерела 

забруднення води в районі вашого проживання; хлорид натрію та посипання 

снігу взимку та ін.; групова форма: утилізація відходів; споживання води, захист 

джерел питної води та наслідки забруднення води для людини та водних 

організмів та ін. 

Я. Стракова (J. Straková), яка в своїй праці, порівнюючи класичні 

(фронтальні) форми навчання з формами навчання, які орієнтовані на 

діяльність, називає класичні форми «вченням за рецептом, яке має мало шансів 

на взаємодію», тоді як орієнтовані на діяльність форми навчання 

«сприймаються як природний процес», в якому «вчителі та учні беруть активну 

участь у навчальному процесі» [282]. 

Ролі екскурсій та їх використанню для ЕОВ в основній школі Словаччини 

присвячене наукове дослідження В. Хренсчової (V. Chrenščová) (Додаток І.). На 

основі проведеного опитування автор робить висновок про важливість 

використання екскурсій в навчально-виховному процесі: найбільша важливість 

екскурсій полягає в доповненні та поглибленні знань (71 %) та повторенні 

матеріалу (21 %). Екскурсії, яким надається перевага щодо змісту навчання – 

комплексні міжпредметні екскурсії (77 %). Щодо кількості екскурсій 

екологічного спрямування протягом шкільного навчального року: один раз 

43 %, два рази 23 %, три рази 9 %, що свідчить, на нашу думку, про недооцінену 

роль екскурсій в ЕОВ, хоча з точки зору вчителів екскурсії для екологічного 

виховання учнів є значущими та відіграють таку роль: мотивація та збільшення 
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інтересу до вивчених тем (85 %), збільшення інтересу до природи (35 %) та 

позитивний вплив на екологічну поведінку (16 %) [135, 136]. 

Метод (грец. – шлях пізнання чи дослідження) – спосіб організації 

теоретичного і практичного освоєння дійсності, зумовлений закономірностями 

об’єкта, який вивчається [85]. 

У педагогічній літературі існують різні класифікації методів навчання. 

Розглянемо деякі з них. Так, М. Данилов та Б. Єсипов запропонували 

класифікацію методів за дидактичною метою. На їхню думку, якщо методи 

навчання є способами організації навчальної діяльності учнів, то їх можна 

поділити на такі групи: 

• 1. Методи набуття нових знань. 

• 2. Методи формування умінь і навичок. 

• 3. Методи застосування знань. 

• 4. Методи закріплення знань. 

• 5. Методи перевірки знань, умінь і навичок [54]. 

Ю. Бабанський запропонував організаційну класифікацію методів 

навчання. Оскільки, на його думку, будь-яка діяльність складається з трьох 

невід'ємних компонентів — мотивації, організації та контролю, то й методи 

навчання можна поділити на три групи: 

1. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності: пізнавальні ігри, навчальні дискусії, заохочення й осудження, 

навчальні вимоги. 

2. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

словесні, наочні і практичні (аспект передачі і сприймання навчальної 

інформації); індуктивні і дедуктивні (логічний аспект); репродуктивні і 

проблемно-пошукові (аспект мислення), самостійної діяльності і роботи під 

керівництвом вчителя (аспект управління учінням). 
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3. Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-

пізнавальної діяльності: усний, письмовий, лабораторно-практичний, 

самоконтроль [54]. 

Найчастіше вживані методи впровадження ЕОВ в основній школі згідно 

дослідження В. Нованської [251] (Додаток Л.): традиційні рівномірні та 

активізуючі навчальні методи – 59 %; активізуючі методи (інсценування, 

ситуативні, ігри, дискусії, вирішення проблем) – 36 % та традиційні навчальні 

методи (викладово-ілюстративний та репродуктивний) – 5 %. (Додаток Л., Таб. 

1). Щодо активізуючих методів, найбільш вживаними є ігри/дидактичні ігри 

(94 %), методи дискусії: дискусія, метод цілеспрямованих питань (89 %), 

методи вирішення проблем (74 %), методи інсценування/ рольові ігри (37 %) та 

ситуативні методи (34 %) (Додаток Л., Таб. 2). Які ж фактори найбільше 

впливають на вибір методу навчання? Згідно проведеного дослідження, вибір 

методу залежить від: мети навчально-виховного процесу (81 %), кількісті 

навчального матеріалу на уроці (70 %), змісту навчання (61 %), матеріально-

технічного оснащення школи (46 %), вікових особливостей учнів (фізичні, 

психічні) (31 %), рівня підготовки учнів (23 %), кількості учнів у класі (15 %) та 

атмосфери в класі (6 %) (Додаток Л., Таб. 3). Автор також аналізує переваги та 

недоліки активізуючих навчальних методів в процесі впровадження ЕОВ. До 

переваг респонденти віднесли: розвиток комунікативних навичок (63 %), 

підвищення мотивації до навчання (52 %), розвиток незалежності (44 %), 

розвиток навичок колективної роботи (41 %), розвиток логічного мислення 

(27 %), розвиток логічного мислення (32 %) та збільшення зацікавленості учнів 

навчальним матеріалом (19 %) (Додаток Л., Таб. 5). Як недоліки вчителі 

приводять такі пояснення: вимагає багато часу (71 %), потребує довготривалої 

підготовки (60 %), за один і той же час менше пробраного матеріалу ніж при 

класичній формі викладання (56 %), учні повинні вже володіти матеріалом для 

розв’язання поставленого завдання (11 %), вимагає більше зусиль для 
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підтримання дисципліни в класі (6 %), необхідна підготовка роздаткових 

матеріалів (24 %) (Додаток Л., Таб. 6). 

«Для набуття знань та поглядів у галузі ЕОВ, щоб було не лише чітке 

засвоєння фактів, а й розуміння всебічних контекстів, необхідно вибирати 

відповідні методи та підходи. Діяльність, орієнтована на дослідження, є 

придатним методом для здобуття знань у галузі охорони навколишнього 

середовища і, нарешті, але не менш важливим для створення цінностей в освіті» 

[124]. Про важливість методу дослідницької діяльності пише і інший автор: 

«Для досягнення цілей ЕОВ необхідно досягти певного ступеня розвитку 

екологічної особистості. Отже, зосередити увагу на питаннях охорони 

навколишнього середовища та сталого розвитку в освіті належним та 

відповідним чином має бути одним з найбільш актуальних викликів сьогодення. 

Дослідницька діяльність є інноваційним підходом до навчання на уроках 

природничих дисциплін, яка демонструє ефективність використання цих 

методів у навчальному процесі основної школи. Викладання, спостереження чи 

експерименти, орієнтовані на дослідження, завжди отримували більше уваги 

учнів, ніж сувора теоретична передача інформації, поданої без інтересу» [125].  

Дуже ефективним і актуальним до викладання та навчання є метод 

проєктного навчання. Проблема проєктної діяльності як педагогічного явища з 

кінця XX століття стала предметом дослідження вітчизняних та зарубіжних 

вчених: К. Бачова (К. Bačová) [114], В. Беспалько, М. Бубелініова 

(М. Bubeliniová) [127], Т. Вороненко [18], Ж. Гергатова (Ž. Gerhátová) [177], 

М. Гомзова (М. Homzová) [185], Л. Клучкова (L. Klučková) [210], К. Лойдова 

(K. Lojdová), Н. Матяш, О. Онопрієнко, М. П’яткова (M. Pjatková), Л. Ткаченко 

та ін. «Наразі вчені визначають метод проєктів як відкриту педагогічну систему, 

яка містить певну сукупність взаємопов’язаних засобів, методів і процесів, 

необхідних для створення організованого та цілеспрямованого педагогічного 

впливу на формування особистості учня» [62]. Проєктне навчання дає змогу 

учням виявити нові цікаві зв’язки між природничими науками та практичним 
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повсякденним життям та веде їх до самостійного, активного підходу до 

навчання., при якому можна використовувати прогресивні дидактичні методи, 

а оскільки впровадження проєктної форми навчання на уроці чітко не 

прописано, то це не обмежує вчителя у його творчості та способах реалізації 

уроку [235]. «Метод проєктів передбачає співробітництво учнів і педагога, дає 

простір для творчої ініціативи, і отже, створює позитивну мотивацію дитини до 

навчання. В учня має скластися відчуття необхідності здобуття знань і 

можливості застосування їх» [18]. Освітньо-виховний потенціал проєктної 

технології полягає у можливості набуття учнями цілісних знань, у підвищенні 

мотивації школярів до здобуття додаткової інформації, опануванні 

найважливішими методами наукового пізнання (висунути та обґрунтувати 

задум, самостійно формулювати завдання проєкту, знайти метод аналізу 

ситуації тощо), навиками пошуково-дослідницької роботи, а також рефлексії та 

інтерпретації результатів [65]. Також така форма роботи допомагає реалізувати 

частково програму ранньої профорієнтації учнів, аби в майбутньому 

випускники свідомо обирали професію і навчальний заклад. Суть проєктної 

діяльності залишається тією ж — стимулювати інтерес дітей до певних 

проблем, що припускають володіння деякою сумою знань, і через проєктну 

діяльність, що передбачає рішення однієї або цілого ряду проблем, показати 

практичне застосування отриманих знань. Іншими словами, від теорії до 

практики — поєднання академічних знань із прагматичними при дотриманні 

відповідного балансу на кожному етапі навчання [65]. Як зазначає З. Хованова 

(Z. Сhovanová), проєктне навчання «поєднує дії, мислення та досвід, теорію та 

практику, школу та життя» [132]. 

Для підвищення інтересу учнів до навчання ДПІ СР в основній школі (рівень 

ISCED 2) у навчальній області Людина і природа, до якої належить хімія, 

пропонує використовувати такі методи навчання: 

1. Мотиваційні: мотиваційна бесіда (емоційне наближення змісту 

навчання); мотиваційне обговорення (активізація знань і досвіду учнів); 



180 

мотиваційна проблема (привернення уваги через підняту проблему); 

мотиваційна демонстрація (збудження через демонстрацію інтересу); 

2. Впливу в процесі формування нових умінь, таких як обговорення 

(привернення уваги через підняту проблему); висвітлення (логічне 

систематичне пояснення програми); бесіда (вербальне спілкування у формі 

питань і відповідей на виклад фактів, конвергентні і дивергентні питання, 

питання для спостереження, оцінки обстановки, оцінки явищ, прийняття 

рішень); обговорення (вирішення поточних питань всім колективом); 

демонстрація (демонстрація зображень, моделей, природних матеріалів); 

спостереження (цілеспрямоване систематичне сприйняття об'єктів і процесів); 

маніпуляції з предметами (практична діяльність, експерименти, досліди, 

дидактичні ігри); інструкції (візуальні та мовні пропозиції щодо практичної 

діяльності, направлення учнів до розуміння усних і письмових інструкцій); 

3. Активізуючі: дискусія (обмін думками, приведення аргументів, 

міркування з метою вирішення проблеми); ситуативний метод (вирішення 

проблемного випадку в реальній ситуації із зіткненням інтересів); 

постановочний метод (cоціальне навчання в змодельованій демонстрованій 

ситуації, в якій учні є суб'єктами даної ситуації); дидактичні ігри (активна 

навчальна діяльність для збільшення зацікавленості та спонтанності); 

кооперативне навчання (форма групового навчання, основана на 

взаємозалежності членів гетерогенної групи);  

4. Метод створення проблемних ситуацій – метод навчання вирішенню 

проблем на основі визначення та аналізу проблеми та створенню і вибору 

можливих рішень, пошук власного рішення; 

5. Метод проєктів (проєктне рішення, комплексна практична задача, 

проблема, тема, вирішення якої як теоретичним, так і практичним шляхом 

призводить до створення певного продукту). 

Приклади проєктів екологічного спрямування в процесі вивчення хімії в 

основній школі Словаччини наведені в Додатку М.  
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Науковці-педагоги Словаччини приділяють велику увагу пошуку нових 

нетрадиційних методів навчання для ЕОВ. Так, в Інституті екології довкілля  

Академії Наук Словаччини (Ústav krajinnej ekológie SAV) у співпарці з кількома 

навчальними закладами (основна школа в Сухей над Парноу (ZŠ v Suchej nad 

Parnou), та школою Олександра Дубчека у Братиславі (ZŠ Alexandra Dubčeka v 

Bratislave), Центром дозвілля м. Братислава (Centrum voľného času Bratislava) 

було розроблено декілька нетрадиційних дидактичних засобів для 

впровадження ЕОВ. Серед найбільш важливих – створення навчального 

відеофільму, в якому представлені теми для сталого розвитку та будівництво 

екологічної природної лабораторії в Сухій над Парноу, що стало прикладом 

цікавої та відповідної інформації про природні та культурно-історичні пам’ятки 

місцевості у вигляді моніторингу та інформації. Екологічна природна 

лабораторія складається з трьох основних підрозділів: Центр екології, 

Еколабораторії та Наукової стежки. 

Наведемо ще декілька прикладів методів, на яких наголошують науковці 

Словаччини, для покращення екологічної складової курсу хімії. Так, у своїй 

науковій праці С. Яноушкова (S. Janoušková) [195] вказує на використання 

методу дискусії. Автор вважає коротку дискусію (макс. до 10 хв.) підходящим 

методом, особливо на користь «слабших» або менш активних класів. Вона 

бачить необхідність у «правильно» обраній темі, яку, на її думку, учні вже 

знають чи то із засобів масової інформації, чи про яку учні коли-небудь чули. 

Це значно полегшує учням участь у дискусії. Залучення до дискусії приносить 

своєрідне задоволення, саме тому учні зазвичай цей метод оцінюють дуже 

позитивно, крім того, вони набагато краще запам’ятовують отриману 

інформацію. 

Я. Горакова (J. Horáková) [186] звертається до методу дидактичних ігор. На 

переконання автора, гра може використовуватися як для групової, так і 

індивідуальної роботи, і вчитель може виконувати різні функції відповідно до 

ситуації – від організатора до керівника або простого спостерігача. «Перевага 
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цього методу полягає в стимулюючому заряді, оскільки він викликає інтерес, 

залучає учнів до діяльності, підтримує їх творчість, спонтанність, співпрацю та 

конкурентоспроможність. Це змушує їх використовувати різні знання та вміння, 

використовувати життєвий досвід. Деякі дидактичні ігри наближаються до 

реальних ситуацій життя. Дидактична гра має конкретне значення і мету, 

оскільки є джерелом мотивації, а отже, збільшується активність мислення, 

інтелектуальні зусилля та концентрацію уваги». 

Натомість М. Ганайова (M. Ganajová) [174] звертається до методу створення 

проблемних ситуацій. Науковець виокремлює такі ознаки методу: 

• повинен бути пов’язаним із пройденим матеріалом; 

• повинен базуватися на практичній життєвій ситуації, яка приваблює учнів; 

• повинен мотивувати учнів; 

• повинен містити невідомий елемент, який є основною рушійною силою 

набуття знань та викликає потребу у виконанні завдання; 

• повинен бути сформульований таким чином, щоб учні чітко бачили його 

мету; 

• повинен відповідати інтелектуальному рівню учнів; бути досить складним і 

вимогливим, але в той же час доступним для можливостей учнів; 

• може містити відомості, які не пов'язані з вирішенням. 

Розглянемо деякі приклади таких завдань, наведених автором: 

1. Який вплив мала б на атмосферу Землі тимчасова нездатність рослини 

проводити процес фотосинтезу? 

2. Як термін «рН» використовується в повсякденному житті та в рекламі? Чи 

правильно він використовується? 

Тема: Суміші, вода. 

Умова: На лабораторному столі є дві склянки. В одній з них знаходиться 

дистильована вода, в іншій питна вода. 

Завдання: Запропонувати спосіб та провести практичний хімічний експеримент 

для розпізнавання видів води. 
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4. Тема: Миючі засоби. 

Умова: Чи можемо ми вважати мило марки DOVE з рН 5,5, яке, як зазначається, 

зберігає нашу шкіру, милом? 

Завдання: 

1.) Визначте рН класичного мила за допомогою універсального індикаторного 

папірця. 

2.) Приготуйте мило та визначте його рН, використовуючи універсальний 

індикаторний папірець. 

Оцінка результатів: на основі отриманої інформації зробіть висновок про 

правдивість рекламного оголошення. Обґрунтуйте свою позицію. 

На основі аналізу навчальних основ та підручників можемо стверджувати, 

що в процесі реалізації екологічної складової у навчанні хімії учнів основної 

школи СР основною формою організації навчання є класно-урочна (всіх типів). 

Практична діяльність та екскурсії є частовживаними формами. Екскурсії, яким 

надається перевага щодо змісту навчання – комплексні міжпредметні екскурсії. 

Щодо методів, то у процесі реалізації екологічної складової у навчанні хімії 

учнів основної школи СР, використовуються найрізноманітніші методи 

навчання, які постійно доповнюються науковими розробками педагогів-

науковців СР. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Дослідження історії становлення та розвитку шкільної хімічної освіти СР 

показало, що хімічна освіта на теренах СР має давню історію та пройшла довгий 

шлях становлення як науки: спочатку була складовою природничих дисциплін, 

хімії як окремого предмету не існувало (кінець ХVIII - середина XIX століття) і 

лише з 1870 року на реалах частиною вивчення хімії стало проведення хімічного 

експерименту; створення в 1918 році Першої Чехословацької республіки, навіть 

з прийняттям нових навчальних основ, практично не принесло змін в зміст 
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викладання хімії - використовувалися довоєнні підручники, які при перевиданні 

доповнювалися та виправлялися; і лише після закінчення Другої світової війни 

(1945-1948) хімія стала обов’язковим предметом для вивчення на всіх типах 

шкіл. З 1968-1969 років вивчення хімії в загальноосвітніх середніх школах та 

перші спроби диференціації школи зробили можливим якісніше викладання 

хімії – збільшився об’єм вивчення хімії (спочатку загальної) та об’єм 

лабораторного практикуму, в зв’язку з цим в школах з’являються кабінети хімії 

з шкільними хімічними лабораторіями; в підручниках того часу надається 

велика увага технологічним процесам та посилюються освітні функції вивчення 

хімії; на сімдесяті роки минулого століття приходиться розквіт наукових 

досліджень та професійних праць з дидактики хімії. 

Порівняння Основ екологічного виховання для основних і середніх шкіл 

(Екологічний мінімум) зі змістом підручників основної школи СР дозволив 

зробити висновок, що хімія займає важливу роль в екологічному вихованні 

учнів і допомагає їм усвідомити особливе значення хімії як науки для 

формування їх екологічного світогляду; значимість хімічних знань як 

необхідного елемента уявлень про цілісність навколишнього світу; та власну 

причетність до екологічних проблем довкілля, необхідності жити в гармонії з 

Природою. Аналіз науково-методичної літератури з проблеми дослідження та 

вивчення вітчизняного та словацького досвіду екологізації шкільної освіти 

свідчать, що ця проблема знаходить своє відображення в педагогічній теорії та 

достатньо широко представлена у дисертаційних працях. Однак, можемо 

зробити висновок, що роль хімії в системі ЕОВ ще недооцінена та потребує 

нового осмислення, глибшого аналізу питань, які вивчаються в курсі хімії, та 

розроблення підручників, які б висвітлювали не тільки наукові здобутки хімії 

як науки, а й піднімали питання важливості ролі хімічних знань для 

повсякденного життя та збереження навколишнього природного середовища.  

Аналіз загальноосвітніх програм СР та підручників хімії для основної 

школи СР на наявність екологічної складової дає можливість зробити висновок 
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про велику кількість тем екологічного змісту: забруднення повітря, води, 

ґрунтів діяльністю людини (промисловість, транспорт, в домашньому 

господарстві), забруднення при нафтових аваріях, переробці та транспортуванні 

нафти, забруднення ґрунтів у сільському господарстві (добрива), кислотні дощі; 

урбанізація; парниковий ефект; зменшення озонового шару; раціональне 

використання природних ресурсів; використання енергії; способи ліквідації 

відходів: складування, рециклізація. 

На основі аналізу змісту навчальних основ та підручників можемо 

стверджувати, що в процесі реалізації екологічної складової у навчанні хімії 

учнів основної школи СР основною формою організації навчання є класно-

урочна (всіх типів). Практична діяльність та екскурсії є частовживаними 

формами. Екскурсії, яким надається перевага щодо змісту навчання – 

комплексні міжпредметні екскурсії. Щодо методів, то у процесі реалізації 

екологічної складової у навчанні хімії учнів основної школи СР, 

використовуються найрізноманітніші методи навчання, які постійно 

доповнюються науковими розробками педагогів-науковців СР. 

За результатами проведених в СР опитувань було зроблено висновок, що 

ЕОВ як наскрізна тема в даний час стикається з такими підводними проблемами 

як формалізм, поверховість, труднощі в підготовці та впровадженні, 

фрагментація інформації, яку отримують учні, конкуренція EОВ з іншими 

наскрізними темами; залежність від зайнятості вчителя; проблема нестачі та 

кваліфікації педагогів з ЕОВ. 

Основні результати розділу представлені у таких публікаціях автора [40, 

41, 42, 43, 229]. 
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РОЗДІЛ 3. 

ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

СЛОВАЦЬКОГО ДОСВІДУ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ ХІМІЧНОЇ 

ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

  

У розділі представлено результати проведеного педагогічного 

експерименту, який складається з двох частин: дослідження-опитування, 

спрямоване на вивчення екологічної складової змісту шкільного курсу хімії та 

на пошук шляхів інтенсифікації екологічної освіти та виховання шкільної 

молоді та експерименту з ефективності впровадження системи екологічної 

освіти та виховання Словацької Республіки в практику навчання хімії в Україні. 

 

3.1. Організація та аналіз результатів дослідження-опитування вчителів 

хімії України 

 

Цілі дослідження 

 

Основною ціллю дослідження було дізнатися думку та ставлення вчителів 

хімії основної школи на ЕОВ та їх інтеграцію до змісту вивчення хімії в 

основній школі. В процесі встановлення основної цілі, виникли часткові цілі 

дослідження: 

1. Дослідити, як вчителі хімії оцінюють зміст, практичні навички та 

методичну підготовку отримані ними під час навчання в університеті та 

готовність до інтеграції екологічної освіти та виховання в зміст навчання хімії 

в основній школі. 

2. Дослідити досвід учителів хімії щодо екологізації навчання хімії в 

основній школі та важливість обраних ними методів роботи в цьому процесі. 
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3. Ознайомитися з думкою вчителів хімії щодо дидактичного, методичного 

супроводу й інших ресурсів, необхідних для інтеграції ЕОВ у курс хімії 

основної школи. 

4. Дослідити складність включення тем екологічної освіти та виховання до 

змісту хімії та труднощі з якими найчастіше стикаються вчителі хімії в процесі 

інтеграції екологічної складової в зміст хімії в основній школі. 

Методи дослідження. Метод опитування відноситься до найчастіше 

вживаних методів дослідження для отримання інформації та швидких 

відповідей про ставлення чи думку опитуваних. 

Було проведено дослідження-опитування вчителів хімії, спрямоване на 

вивчення екологічної складової змісту шкільного курсу хімії та на пошук 

шляхів інтенсифікації екологічної освіти та виховання шкільної молоді. За 

основу було взято анкету із дисертаційної праці словацького автора 

Я. Дюраньової (J. Ďuroňová) [154]. Нами було доповнено та модифіковано зміст 

анкети. Запропонована нами анкета складається із трьох блоків та містить різні 

типи запитань: відкриті, закриті та «полярні». Перший блок запитань – «Чи 

погоджуєтесь Ви з наступними твердженнями?», другий – «Чи погоджуєтесь Ви 

з наступними поясненнями існуючої проблеми інтегрування екологічної освіти 

та виховання в курс хімії в основній школі?» та третій – направлений на пошук 

ресурсів для покращення екологічної складової під час вивчення хімії в 

основній школі. Структура анкети випливає з поставлених цілей. Анкета була 

цілеспрямовано направлена вчителям шкіл України на електронні адреси шкіл 

в усі області окрім АР Крим. Опитування було анонімним. З ідентифікаційних 

відомостей необхідно було вказати рід (ж./ч.), місцезнаходження школи 

викладання (місто, село, селище) та кількість років педагогічної практики. 

Анкета доступна на: 

https://docs.google.com/forms/d/15JAMl59NCWf5h5BDAa4De5aR6JYZ04T_v

2VOmDsFcAw/edit 

https://docs.google.com/forms/d/15JAMl59NCWf5h5BDAa4De5aR6JYZ04T_v2VOmDsFcAw/edit
https://docs.google.com/forms/d/15JAMl59NCWf5h5BDAa4De5aR6JYZ04T_v2VOmDsFcAw/edit
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В анкетуванні взяли участь 200 вчителів хімії практично з усіх областей 

України (окрім АР Крим та Луганської). 

Місцезнаходження шкіл: село – 99 (49,5%), селище – 18 (9%), місто – 83 

(41,5%). 

 

Рис.3.1 Місцезнаходження шкіл, вчителі яких взяли участь в анкетуванні 

 

Гендерний розподіл: 174 жінок (87%) та 26 чоловіків (13%). 

 

Рис. 3.2 Гендерний розподіл вчителів хімії, які взяли участь в анкетуванні 
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В дослідженні-опитуванні взяли участь вчителі хімії з різним педагогічним 

стажем (рис.3.3) 

 

Рис. 3.3 Педагогічний стаж вчителів хімії, які взяли участь в анкетуванні 

 

Перший блок запитань – «Чи погоджуєтесь Ви з наступними 

твердженнями?» був направлений на з’ясування наявності необхідних 

елементів для внесення екологічної складової в зміст навчання хімії в основній 

школі – достатність кількості отриманих знань у ВУЗі, методична підготовка, 

достатність екологічної інформації в змісті державних програм та підручниках 

хімії, достатність методичних матеріалів, можливість навчання на курсах, 

семінарах та ін. можливості. 

Твердження 1. «Під час навчання в університеті мною отримано 

достатню кількість знань екологічного змісту». 

Оцінка відповідей на запитання показала, що 70% вчителів хімії повністю 

(19%) або частково (51%) вважають, що під час навчання в університеті 

отримали достатню кількість знань екологічного змісту. 26% вважають, що 

скоріше не отримали достатньої кількісті знань екологічного змісту і 1% 

відповіли, що під час навчання в університеті категорично не отримали 
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достатньої кількості знань екологічного змісту. Не змогли дати відповідь 3% 

опитаних. 

 

Рис. 3.4 Відповіді респондентів на твердження 1 

 

Твердження 2. «Під час навчання в університеті крім професійної 

підготовки мною отримано і знання екологічного аспекту в хімії». 

 

Рис. 3.5 Відповіді респондентів на твердження 2 
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Проаналізувавши відповіді на дане твердження, було з’ясовано, що 73% 

вчителів хімії (21% повністю погоджуються з даним твердженням, 52% 

частково) вважають, що під час навчання в університеті крім професійної 

підготовки отримали і знання екологічного аспекту в хімії, що є позитивним 

фактором, оскільки набуті знання є основою для подальшого вдосконалення 

внесення екологічної складової до змісту хімії. 23% вчителів вважають, що під 

час навчання в університеті скоріше не отримали знань екологічного аспекту в 

хімії і 1%, що таких знань не отримали взагалі. Не змогли відповісти на 

запитання 3% респондентів. 

Твердження 3. «Під час навчання в університеті мною отримано 

достатню методичну підготовку для внесення екологічної складової в шкільний 

курс хімії». 

 

Рис. 3.6 Відповіді респондентів на твердження 3 

 

Опитуванням встановлено, що 60% вчителів в тій чи іншій мірі 

(однозначно 21%, частково 39%) погоджуються з твердженням, що під час 

навчання в університеті отримали достатню методичну підготовку для внесення 

екологічної складової в шкільний курс хімії. Не змогли дати відповідь на дане 

Однозначно "Так"

21%

Скоріше "Так"

39%

Не знаю

9%

Скоріше "Ні"

28%

Категорично "Ні"

3%

«Під час навчання в університеті мною отримано 

достатню методичну підготовку для внесення 

екологічної складової в шкільний курс хімії»



192 

запитання 9% опитуваних. 31% вчителів хімії відмічають, що не отримали 

достатньої методичної підготовки для внесення екологічної складової в курс 

хімії. 

Твердження 4. «Для майбутніх вчителів хімії важливим є отримати у ВНЗ 

і екологічну підготовку». 

 

Рис. 3.7 Відповіді респондентів на твердження 4 

 

Оцінка відповідей на запитання показала, що 98% вчителів хімії вважають 

важливим отримання під час навчання у ВНЗ екологічної підготовки. Не згідні 

з цим твердженням лише двоє респондентів, що складає 1%. Підсумок аналізу 

відповідей на дане запитання є позитивним, оскільки можна констатувати 

зацікавленість вчителів хімії в отриманні кваліфікованої екологічної 

підготовки. 

Твердження 5. «Екологічний підхід є поширеним в освіті та вихованні, 

необхідний для впровадження під час вивчення хімії в основній школі». 

За результатами анкетування відрадно відзначити, що 96% вчителів в 

різній мірі (однозначно 64%, частково 32%) погоджуються з твердженням, що 

екологічний підхід є поширеним в освіті та вихованні, необхідний для 

Однозначно "Так"

77%

Скоріше "Так"

21%

Не знаю

1%

Скоріше "Ні"

1%

«Для майбутніх вчителів хімії важливим є отримати у 

ВНЗ і екологічну підготовку»
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впровадження під час вивчення хімії в основній школі. 4 респондентів, що 

складає 2% не змогли дати відповідь на запитання, ще 4 (2%) скоріше не 

погоджуються з даним твердженням. 

 

Рис. 3.8 Відповіді респондентів на твердження 5 

 

Твердження 6. «Державна освітня програма по хімії для основної школи є 

достатньо адаптована для інтеграції тем екологічного виховання в предмет 

«Хімія»». 

Аналіз результатів проведеного анкетування показав, що лише 13% 

респондентів однозначно вважають освітню програму по хімії для основної 

школи достатньо адаптованою для інтеграції тем екологічного виховання в 

предмет «Хімія». 56% вчителів хімії скоріше погоджуються з даним 

твердженням. Не змогли відповісти на запитання 6%. Недостатньо адаптованою 

державну програму по хімії для основної школи для інтеграції тем екологічного 

виховання в предмет «Хімія» в різній мірі (1% категорично) вважають 25% 

вчителів. Результати наочно представлені на рис. 3.9. 

 

Однозначно "Так"

64%

Скоріше "Так"

32%

Не знаю

2%

Скоріше "Ні"

2%
Категорично "Ні"

0%

«Екологічний підхід є поширеним в освіті та вихованні, 

необхідний для впровадження під час вивчення хімії в 

основній школі»
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Рис. 3.9 Відповіді респондентів на твердження 6 

 

Твердження 7. «Сучасні підручники хімії для основної школи включають і 

екологічний підхід під час вивчення хімії». 

 

Рис. 3.10 Відповіді респондентів на твердження 7 

 

Однозначно "Так"

13%

Скоріше "Так"

56%

Не знаю

6%

Скоріше "Ні"

24%

Категорично "Ні"

1%

«Державна освітня програма по хімії для основної 

школи є достатньо адаптована для інтеграції тем 

екологічного виховання в предмет «Хімія»»

Однозначно "Так"

15%

Скоріше "Так"

51%

Не знаю

6%

Скоріше "Ні"

27%

Категорично "Ні"

1%

«Сучасні підручники хімії для основної школи 

включають і екологічний підхід під час вивчення хімії»
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За результатами оцінки відповідей було встановлено, що 66% вчителів в 

різній мірі (однозначно 15%), вважають, що сучасні підручники хімії для 

основної школи включають і екологічний підхід, 6% не змогли відповісти на 

дане запитання. 28% респондентів негативно оцінили зміст екологічної 

складової в сучасних підручниках хімії для основної школи, це на 3% більше, 

ніж у попередньому запитанні, яке стосувалося екологічної складової державної 

програми по хімії для основної школи. 

Твердження 8. «Для інтеграції екологічної освіти та виховання до 

предмету «Хімія» в основній школі для вчителів є достатньо додаткових 

методичних матеріалів». 

 

Рис. 3.11 Відповіді респондентів на твердження 8 

 

Оцінка відповідей на запитання показала, що однозначно погоджуються з 

твердженням лише 12% респондентів, 37% відносно погоджуються. Не змогли 

відповісти на запитання 8% вчителів хімії. І 86 вчителів хімії, що становить 43%, 

в тій чи іншій мірі вважають, що для інтеграції екологічної освіти та виховання 

до предмету «Хімія» в основній школі для вчителів недостатньо додаткових 

методичних матеріалів. 

Однозначно "Так"

12%

Скоріше "Так"

37%

Не знаю

8%

Скоріше "Ні"

41%

Категорично "Ні"

2%

«Для інтеграції екологічної освіти та виховання до 

предмету «Хімія» в основній школі для вчителів є 

достатньо додаткових методичних матеріалів»
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Твердження 9. «Для більш інтенсивної інтеграції екологічної освіти та 

виховання до предмету «Хімія» в основній школі вчителі мають можливість 

навчання на курсах, семінарах та ін. можливості». 

 

Рис. 3.12 Відповіді респондентів на твердження 9 

 

73% вчителів хімії (30% однозначно) відмічають, що мають можливість 

навчання на курсах чи семінарах для більш інтенсивної інтеграції екологічної 

освіти та виховання до предмету «Хімія». Не змогли відповісти на запитання 

9% респондентів. 18% вчителів хімії вважають, що не мають такої достатньої 

можливості. 

Твердження 10. «Чи підтримали Ви б пропозицію створення окремого 

предмету «Екологічне виховання та освіта» (або інша назва) в основній 

школі?». 

71% опитаних позитивно оцінили пропозицію щодо створення окремого 

предмету «Екологічне виховання та освіта» (або інша назва) в основній школі. 

Водночас, 5% категорично проти такої пропозиції, 18% скоріше не підтримали 

б пропозицію створення окремого предмету направленого на екологічне 

Однозначно "Так"

30%

Скоріше "Так"

43%

Не знаю

9%

Скоріше "Ні"

17%

Категорично "Ні"

1%

«Для більш інтенсивної інтеграції екологічної освіти та 

виховання до предмету «Хімія» в основній школі 

вчителі мають можливість навчання на курсах, 

семінарах та ін. можливості»



197 

виховання та освіту в основній школі. Не змогли відповісти на запитання 6% 

респондентів. 

 

Рис. 3.13 Відповіді респондентів на твердження 10 

 

Аналізуючи результати анкетування даного блоку, можна зробити наступні 

висновки: 

• більшість вчителів вважають, що екологічний підхід є поширеним в освіті 

та вихованні, необхідний для впровадження під час вивчення хімії в 

основній школі та що для майбутніх вчителів хімії важливим є отримати 

у ВНЗ і екологічну підготовку; 

• значну частину опитуваних не повністю задовольняють отримані під час 

навчання в університеті знання екологічного змісту та знання 

екологічного аспекту в хімії; ще гірша ситуація з методичною 

підготовкою для внесення екологічної складової в шкільний курс хімії; 

• державна освітня програма по хімії для основної школи є достатньо 

адаптована для інтеграції тем екологічного виховання в предмет «Хімія»; 

• сучасні підручники хімії для основної школи включають і екологічний 

підхід під час вивчення хімії; 

Однозначно "Так"

40%

Скоріше "Так"

31%

Не знаю

6%

Скоріше "Ні"

18%

Категорично "Ні"

5%

«Чи підтримали Ви б пропозицію створення окремого 

предмету «Екологічне виховання та освіта» (або інша 

назва) в основній школі?»
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• для інтеграції екологічної освіти та виховання до предмету «Хімія» в 

основній школі для вчителів є недостатньо додаткових методичних 

матеріалів; 

• для більш інтенсивної інтеграції екологічної освіти та виховання до 

предмету «Хімія» в основній школі вчителі мають можливість навчання 

на курсах, семінарах та ін. можливості; 

• більшість опитаних вчителів хімії підтримали б пропозицію створення 

окремого предмету «Екологічне виховання та освіта» (або інша назва) в 

основній школі. 

Наступний блок запитань: «Чи погоджуєтесь Ви з наступними 

поясненнями існуючої проблеми інтегрування екологічної освіти та виховання 

в курс хімії в основній школі?». Ціллю цього блоку запитань було з’ясування 

існуючих проблем для інтегрування екологічної освіти та виховання в курс хімії 

в основній школі. Було запропоновано оцінити такі варіанти пояснень існуючої 

проблеми: недостатня кількість часу на уроці, важкий зміст державної програми 

«Хімія» в основній школі, недостатня підготовка учнів, недостатня кількість 

матеріалів по екологічній проблематиці, незацікавленість учнів екологічною 

проблематикою, недостатнє матеріально-технічне забезпечення кабінету хімії 

та нестача інформації про зарубіжний досвід екологічної освіти та виховання. 

Результати відповідей на другий блок запитань 11-20 представлені у табл. 

3.6., Додаток О. 

Причина 11. «Недостатня кількість часу на уроці» 

Оцінка відповідей на дане запитання показала, що 41% опитаних вчителів 

хімії однозначно вважають недостатню кількість часу на уроці існуючою 

проблемою для інтегрування екологічної освіти та виховання в курс хімії в 

основній школі. 48,5% частково погоджуються з таким поясненням. 

Категорично не погоджуються з даним поясненням лише 2% опитаних, 7,5% в 

меншій мірі. 1% респондентів не змогли дати відповідь на запитання. Оскільки 

89,5% вчителів в тій чи іншій мірі ствердно відповіли на дане пояснення 
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проблеми, то можна зробити висновок про важливість існування даної 

проблеми для інтегрування екологічної освіти та виховання в курс хімії в 

основній школі. Результати опитування наочно представлені на рис. 3.14. 

 

Рис. 3.14 Відповіді вчителів хімії щодо причини 1: Недостатня кількість 

часу на уроці 

 

Причина 12. «Недостатня часова дотація предмету «Хімія» в основній 

школі». 

За результатами оцінки відповідей було встановлено, що недостатню 

часову дотацію предмету «Хімія» в основній школі вважають існуючою 

проблемою для інтегрування екологічної освіти та виховання в курс хімії в 

основній школі 89,5% (52,5% однозначно, 37% частково) вчителів хімії. Не 

підтримують дане твердження 7,5% анкетованих. Не змогли відповісти на 

запитання 3% респондентів. Результати відповідей на дане пояснення існуючої 

проблеми інтегрування екологічної освіти та виховання в курс хімії в основній 

школі повністю співпадають з результатами попереднього запитання, де 89,5% 

вчителів підтримали пояснення проблеми недостатньою кількістю часу на 

уроці. Результати наочно представлені на рис. 3.15. 

Однозначно "Так"

41%

Скоріше "Так"

48%

Не знаю

1%

Скоріше "Ні"

8%

Категорично "Ні"

2%

«Недостатня кількість часу на уроці»
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Рис. 3.15 Відповіді вчителів хімії щодо причини 12: Недостатня часова 

дотація предмету «Хімія» в основній школі 

  

Причина 13. «Важкий зміст державної програми «Хімія» в основній 

школі». 

 

Рис. 3.16 Відповіді вчителів хімії щодо причини 13: Важкий зміст 

державної програми «Хімія» в основній школі 
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«Важкий зміст державної програми «Хімія» в основній 

школі»
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Аналіз результатів проведеного анкетування показав, що 21% вчителів 

хімії, які прийняли участь в анкетуванні, однозначно вважають важкий зміст 

державної програми «Хімія» в основній школі існуючою проблемою для 

інтегрування екологічної освіти та виховання в курс хімії в основній школі. В 

меншій мірі з цим твердженням погоджуються ще 37% опитуваних. 39% 

респондентів не підтримують дане твердження. Не змогли відповісти на 

запитання 3% анкетованих. 

Причина 14. «Недостатня підготовка учнів» 

 

Рис. 3.17 Відповіді вчителів хімії щодо причини 14: Недостатня 

підготовка учнів 

 

Значна кількість вчителів хімії, які прийняли участь в опитуванні, 

вважають існуючою проблемою для інтегрування екологічної освіти та 

виховання в курс хімії в основній школі недостатню підготовку учнів. Ствердно 

відповіли на дане твердження 72% (15% однозначно) респондентів. 21% 

анкетованих в різній мірі (1% однозначно) не підтримали це твердження. Не 

змогли відповісти на запитання 7% опитуваних. Результати наочно 

представлені на рис. 3.17. 

Однозначно "Так"
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«Недостатня підготовка учнів»
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Причина 15. «Недостатня кількість матеріалів по екологічній 

проблематиці». 

 

Рис. 3.18 Відповіді вчителів хімії щодо причини 15: Недостатня 

кількість матеріалів по екологічній проблематиці 

 

54% (15% однозначно) вчителів хімії, які прийняли участь в опитуванні, 

вважають недостатню кількість матеріалів по екологічній проблематиці 

існуючою проблемою для інтегрування екологічної освіти та виховання в курс 

хімії в основній школі. Не підтримують дане твердження 41% анкетованих (6% 

категорично). Не змогли відповісти на запитання 5% респондентів. 

Причина 16. «Незацікавленість учнів екологічною проблематикою». 

Незацікавленість учнів екологічною проблематикою вважають поясненням 

існуючої проблеми інтегрування екологічної освіти та виховання в курс хімії в 

основній школі 53% вчителів хімії (10% однозначно), які взяли участь в 

анкетуванні. Категорично не згідні з даним твердженням 5% опитуваних, 37% 

частково. Не змогли відповісти на запитання 5% респондентів. Результати 

наочно представлені на рис. 3.19. 

 

Однозначно "Так"

15%

Скоріше "Так"

39%

Не знаю

5%

Скоріше "Ні"

35%

Категорично "Ні"

6%

«Недостатня кількість матеріалів по екологічній 
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Рис. 3.19 Відповіді вчителів хімії щодо причини 16: Незацікавленість 

учнів екологічною проблематикою 

 

Причина 17. «Недостатнє виховання відповідальності з боку батьків». 

 

Рис. 3.20 Відповіді вчителів хімії щодо причини 17: Недостатнє 

виховання відповідальності з боку батьків 
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Значна частина опитуваних – 33% однозначно, 48% частково, 

погоджуються з твердженням про те, що недостатнє виховання відповідальності 

з боку батьків є поясненням існуючої проблеми інтегрування екологічної освіти 

та виховання в курс хімії в основній школі. В різній мірі не згідні з даним 

твердженням 13% опитуваних (категорично 2%). Не змогли відповісти на 

запитання 6% респондентів. 

Причина 18. «Нестача особистих знань екологічного спрямування» 

Проаналізувавши відповіді на дане твердження, було з’ясовано, що лише 

32% опитаних вчителів хімії (однозначно 6%) погоджуються з поясненням 

існуючої проблеми інтегрування ЕОВ в курс хімії в основній школі нестачею 

особистих знань екологічного спрямування. 44% скоріше не погоджуються з 

даним твердженням, 17% категорично не підтримують дане пояснення існуючої 

проблеми. Результати відповідей наочно представлені на рис. 3.21. 

 

Рис. 3.21 Відповіді вчителів хімії щодо причини 18: Нестача особистих 

знань екологічного спрямування 

 

Причина 19. «Недостатнє матеріально-технічне забезпечення кабінету 

хімії» 
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Найбільший відсоток опитуваних – 85% (53% однозначно) погоджуються 

з поясненням існуючої проблеми інтегрування екологічної освіти та виховання 

в курс хімії в основній школі недостатнім матеріально-технічним 

забезпеченням кабінету хімії. Не згодні з цим твердженням 14% (3% 

категорично) вчителів хімії. Не змогли дати відповідь на запитання 1% 

респондентів. Можна зробити висновок, що недостатнє матеріально-технічне 

забезпечення кабінету хімії є значущою проблемою на шляху інтеграції 

екологічної освіти та виховання в зміст навчання хімії в основній школі. 

Результати відповідей наочно представлені на рис. 3.22. 

 

Рис. 3.22 Відповіді вчителів хімії щодо причини 19: Недостатнє 

матеріально-технічне забезпечення кабінету хімії 

Причина 20. «Нестача інформації про зарубіжний досвід екологічної 

освіти та виховання» 

Аналіз результатів проведеного анкетування показав, що нестача 

інформації про зарубіжний досвід екологічної освіти та виховання є 

поясненнями існуючої проблеми інтегрування екологічної освіти та виховання 

в курс хімії в основній школі для 68% (21% однозначно) опитаних. Протилежну 
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думку мають 26% (5% категорично) респондентів. Не змогли відповісти на 

запитання 6% вчителів. Результати відповідей наочно представлені на рис. 3.23. 

 

Рис. 3.23. Відповіді вчителів хімії щодо причини 20: Нестача інформації 

про зарубіжний досвід екологічної освіти та виховання 

 

Причина 21. «Не маю з цим жодних проблем (велика кількість тем в хімії 

прямо пов’язані з екологічною освітою та вихованням)». 

Відрадно зазначити, що 58% вчителів хімії в тій чи іншій мірі (12% 

однозначно), які прийняли участь в опитуванні, не мають жодних проблем з 

інтегруванням екологічної освіти та виховання в курс хімії в основній школі, 

оскільки велика кількість тем в хімії прямо пов’язані з екологічною освітою та 

вихованням. Зустрічаються з такими труднощами 36% анкетованих. Не зуміли 

відповісти на запитання 6% респондентів. Результати відповідей наочно 

представлені на рис. 3.24. 
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Рис. 3.24 Відповіді вчителів хімії щодо причини 21: Не маю з цим жодних 

проблем (велика кількість тем в хімії прямо пов’язані з екологічною 

освітою та вихованням). 

 

Аналізуючи результати анкетування другого блоку, можна зробити 

наступні висновки: 

• найбільшою проблемою інтегрування екологічної освіти та виховання в 

курс хімії в основній школі більшість вчителів вважають недостатнє 

матеріально-технічне забезпечення кабінету хімії та недостатню часову 

дотацію предмету «Хімія» в основній школі; 

• недостатня кількість часу на уроці, на думку респондентів, є значущою 

проблемою інтегрування екологічної освіти та виховання в курс хімії в 

основній школі; 

• однією із значущих проблем інтегрування екологічної освіти та 

виховання в курс хімії в основній школі, на думку вчителів, є недостатнє 

виховання відповідальності з боку батьків; 
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• недостатня підготовка учнів та в меншій мірі незацікавленість 

екологічною проблематикою також негативно впливають на внесення 

екологічної освіти та виховання в зміст хімії основної школи; 

• для інтеграції тем екологічного виховання в предмет «Хімія» бракує 

матеріалів по екологічній проблематиці та є нестача інформації про 

зарубіжний досвід екологічної освіти та виховання. 

Третій блок запитань направлений на пошук ресурсів та основних джерел 

інформації для покращення екологічної складової під час вивчення хімії в 

основній школі, з’ясуванні складності інтегрування тем екологічної освіти та 

виховання в зміст вивчення хімії в основній школі та висвітлення власного 

погляду на екологічне та природоохоронне виховання в шкільному предметі 

«Хімія». 

Запитання 22. «Оцініть значущість наведених ресурсів для покращення 

екологічної складової під час вивчення хімії в основній школі». Відповідь: від 1 

(найменше значення) до 5 (найбільше значення). 

Результати відповідей на запитання представлені в таблиці 3.7. (Додаток 

О.). 

Проаналізувавши результати відповідей на дане запитання, можна зробити 

висновок, що найбільш значущими ресурсами для покращення екологічної 

складової під час вивчення хімії в основній школі, на думку респондентів, є 

екскурсії екологічного спрямування (СА 4,27), розробка учнями цікавих завдань 

екологічного спрямування (СА 4,15) та експерименти екологічного 

спрямування (СА 4,1). 

Діаграма результатів відповідей на дане запитання представлена на рис. 

3.25. 
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Рис. 3.25 Діаграма результатів відповідей на запитання «Оцініть 

значущість наведених ресурсів для покращення екологічної складової під 

час вивчення хімії в основній школі». Відповідь: від 1 (найменше значення) 

до 5 (найбільше значення). 

 

З аналізу відповідей анкетування, проведеного в Словацькій Республіці 

випливає, що вчителі хімії вважають, що найбільше посилити складову 

екологічного виховання та освіти у процесі вивчення хімії в основній школі 

можна за допомогою проєктів (СА 4,3). Екскурсії екологічного спрямування 

отримали лише трохи нижче (СА 4,2) визнання ніж проєкти. Підтвердження 

цьому знаходимо і в В. Хренсчової (V. Chrenščová), яка в заключенні свого 

дослідження, спрямованого на з’ясування поглядів вчителів основних шкіл 

Словаччини на використання екскурсій в навчальному процесі та екскурсій для 

посилення екологічної складової змісту освіти та виховання констатує, що 

екскурсії відіграють важливу роль в освітньо-виховному процесі та мають 

велике значення для екологічного підходу в освіті та вихованні учнів [135, 136]. 

Те, що українські вчителі не так високо як словацькі оцінили значущість 

екологічних проєктів для покращення екологічної складової під час вивчення 

4.27

4.15

4.1

3.98

3.89

3.79

3.77

3.74

3.71

3.65

3.64

3.01

2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5

Екскурсії екологічного спрямування

Розробка учнями цікавих завдань екологічного …

Експерименти екологічного спрямування

Наведення прикладів екологічного спрямування

Екологічні проекти, олімпіади, гуртки тощо

Бесіди запрошених фахівців з учнями

Виховні позаурочні заходи

Вікторини екологічного спрямування

Дидактичні ігри

Зарубіжний досвід екологічної освіти та виховання

Навчання на природі

Листівки, газети

Середнє арифметичне



210 

хімії в основній школі, пов’язано, на нашу думку, з більшою можливістю 

вчителів Словаччини приєднатися до міжнародних екологічних проєктів та 

працювати над їх реалізацією разом з учнями. Про роль проєктів та перелік 

міжнародних проєктів (розділ 2.3). 

Запитання 23. «Оцініть значущість для Вас основних джерел інформації 

екологічного та природоохоронного змісту під час навчання хімії на уроках та 

позаурочний час». Відповідь: від 1 (найменше значення) до 5 (найбільше 

значення). 

Результати відповідей на запитання представлені в таблиці 3.8. (Додаток 

О.). 

 

Рис. 3.26 Діаграма результатів відповідей на запитання «Оцініть 

значущість для Вас основних джерел інформації екологічного та 

природоохоронного змісту під час навчання хімії на уроках та позаурочний 

час». Відповідь: від 1 (найменше значення) до 5 (найбільше значення) 

 

Аналіз відповідей на запитання показав, що всі наведені ресурси важливі 

для отримання інформації екологічного змісту, але найбільш значущими, на 
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4,47), власні спостереження (СА 4,24), спостереження учнів (СА 4,04) та участь 

в методичних конференціях і семінарах (СА 3,94). 

Запитання 24. «Як часто Ви використовуєте основні джерела інформації 

екологічного та природоохоронного змісту під час навчання хімії на уроках та 

в позаурочний час?» Відповідь: від 1 (дуже рідко) до 5 (дуже часто). 

Результати відповідей на запитання представлені в таблиці 3.9. (Додаток 

О.). 

 

Рис. 3.27 Діаграма результатів відповідей на запитання «Як часто Ви 

використовуєте основні джерела інформації екологічного та 

природоохоронного змісту під час навчання хімії на уроках та в 

позаурочний час?» 
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3,66). Порівнявши з відповідями на попереднє запитання про значущість 

основних джерел інформації екологічного та природоохоронного змісту під час 

навчання хімії на уроках та позаурочний час, можна зробити висновок, що 

вчителям не вистачає досвіду прийняття участі в методичних конференціях та 

семінарах (по значущості на 4 позиції, використання – на 7) та знання 

зарубіжного досвіду екологічної освіти та виховання (по значущості на 7 

позиції, використання – на 11). 

Запитання 25. «Які теми екологічної освіти та виховання найлегше та 

найважче інтегрувати в зміст вивчення хімії в основній школі?» Відповідь: від 

1 (найлегше інтегрувати) до 10 (найважче інтегрувати). 

Результати відповідей на запитання представлені в таблиці 3.10. (Додаток 

О.).  

 

Рис. 3.28 Діаграма відповідей на запитання «Які теми екологічної освіти 

та виховання найлегше та найважче інтегрувати в зміст вивчення хімії в 

основній школі?» Відповідь: від 1 (найлегше інтегрувати) до 10 (найважче 

інтегрувати) 
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За результатами оцінки відповідей було встановлено, що на думку 

вчителів хімії, які прийняли участь в опитуванні, найлегше інтегрувати в зміст 

вивчення хімії в основній школі тему «Забруднення повітря, води, ґрунтів» (СА 

1,9), далі з невеликою різницею: «Кислотні дощі» (СА 2,7), «Відходи» (СА 3,2), 

«Зменшення озонового шару» (СА 4,1), «Раціональне використання природних 

ресурсів» (СА 4,5). Найважче інтегрувати теми: «Урбанізація» (СА 8,7), 

«Обезліснення» (СА 9,1), «Ерозія ґрунтів» (СА 9,3) та найважче – «Збереження 

біорізноманіття» (СА 9,6). 

Запитання 26. «Напишіть, будь-ласка, власний погляд на екологічне та 

природоохоронне виховання в шкільному предметі «Хімія». 

Приклади відповідей учителів наведені в Додатку Р. 

Висновки з дослідження-опитування. Аналізуючи результати 

дослідження-опитування, яке спрямоване на вивчення екологічної складової 

змісту шкільного курсу хімії в основній школі, на пошук шляхів інтенсифікації 

ЕОВ шкільної молоді, можна зробити наступні висновки: 

1. Здобуло підтвердження припущення, що екологічний підхід є 

поширеним в освіті та вихованні, необхідний для впровадження під час 

вивчення хімії в основній школі та що для майбутніх вчителів хімії є важливим 

під час навчання у ВНЗ крім професійної підготовки отримати і знання 

екологічного аспекту в хімії. Значну частину опитуваних не повністю 

задовольняють отримані під час навчання в університеті знання екологічного 

змісту та знання екологічного аспекту в хімії; ще гірша ситуація з методичною 

підготовкою для внесення екологічної складової в шкільний курс хімії. 

2. Державна освітня програма по хімії для основної школи є достатньо 

адаптована для інтеграції тем екологічного виховання в предмет «Хімія». 

Сучасні підручники хімії для основної школи включають і екологічний підхід 

під час вивчення хімії. 

3. Для інтеграції екологічної освіти та виховання до предмету «Хімія» в 

основній школі для вчителів є недостатньо додаткових методичних матеріалів. 
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Для більш інтенсивної інтеграції екологічної освіти та виховання до предмету 

«Хімія» в основній школі вчителі мають можливість навчання на курсах, 

семінарах та ін. можливості. 

4. Здобуло підтвердження припущення, що більшість вчителів хімії 

підтримали б пропозицію створення окремого предмету «Екологічне виховання 

та освіта» (або інша назва) в основній школі. 

5. Найбільшою проблемою інтегрування екологічної освіти та виховання в 

курс хімії в основній школі більшість вчителів вважають недостатнє 

матеріально-технічне забезпечення кабінету хімії. Недостатня часова дотація 

предмету «Хімія» в основній школі в більшій мірі та недостатня кількість часу 

на уроці, на думку респондентів, є значущою проблемою інтегрування 

екологічної освіти та виховання в курс хімії в основній школі. Однією із 

значущих проблем інтегрування екологічної освіти та виховання в курс хімії в 

основній школі, на думку вчителів, є недостатнє виховання відповідальності з 

боку батьків. Недостатня підготовка учнів та в меншій мірі незацікавленість 

екологічною проблематикою також негативно впливають на внесення 

екологічної освіти та виховання в зміст хімії основної школи. Для інтеграції тем 

екологічного виховання в предмет «Хімія» бракує матеріалів по екологічній 

проблематиці та є нестача інформації про зарубіжний досвід екологічної освіти 

та виховання. 

6. Найлегше інтегрувати в зміст вивчення хімії в основній школі тему 

«Забруднення повітря, води, ґрунтів», далі з невеликою різницею: «Кислотні 

дощі», «Відходи», «Зменшення озонового шару», «Раціональне використання 

природних ресурсів». Найважче інтегрувати теми: «Урбанізація», 

«Обезліснення», «Ерозія ґрунтів» та найважче – «Збереження біорізноманіття». 

7. Найчастіше використовуються такі основні джерела інформації 

екологічного та природоохоронного змісту під час навчання хімії на уроках та 

в позаурочний час: інтернет (освітні та екологічні сайти, вебінари тощо), власні 
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спостереження, книги, довідники, збірники завдань тощо та спостереження 

учнів. 

8. Найбільш значущими, на думку опитуваних, для отримання інформації 

екологічного змісту є інтернет (освітні та екологічні сайти, вебінари тощо), 

власні спостереження, спостереження учнів та участь в методичних 

конференціях і семінарах. 

9. Вчителям для внесення екологічного та природоохоронного змісту в 

процес вивчення хімії в основній школі не вистачає досвіду прийняття участі в 

методичних конференціях і семінарах та знань зарубіжного досвіду екологічної 

освіти та виховання. 

 

3.2. Організація і проведення педагогічного експерименту з ефективності 

впровадження системи екологічної освіти та виховання Словацької 

Республіки в практику навчання хімії в Україні 

Метою експериментального дослідження було визначити перспективи та 

можливості використання словацького досвіду для модернізації екологічної 

складової змісту шкільної хімічної освіти в Україні. 

Дослідження проводилося протягом 2016—2020 рр. у чотири етапи. 

Перший — констатувальний, другий — пошуковий, третій — формувальний, 

четвертий — завершальний. Експериментальним дослідженням було охоплено 

386 учнів. Цю кількість досліджуваних, за методикою, розробленою 

Д. Новіковим [64], визнано достатньою для одержання об’єктивних даних. 

Констатувальний етап (2016―2017 рр.) передбачав розв’язання 

наступних завдань: 

– формулювання та обґрунтування теми дослідження, мети, завдань; 

– визначення форм і методів дослідження; 

– вивчення і аналіз науково-педагогічних джерел та нормативно-правових 

документів із даної тематики; 

– з’ясування стану розв’язання проблеми у шкільній практиці. 
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Методи дослідження: вивчення та аналіз літературних джерел, 

спостереження, анкетування учителів, бесіди з учнями та вчителями. 

На пошуковому етапі дослідження (2017 – 2018 рр.) здійснювалось: 

– розробка методичного забезпечення екологізації навчального процесу хімії, 

орієнтованого на формування та розвиток екологічної обізнаності школярів; 

апробація окремих його елементів; 

– проведення експерименту в експериментальних класах України з метою 

виявлення відповідності пропонованих завдань екологічного змісту віковим і 

пізнавальним можливостям учнів; 

Методи дослідження:  

теоретичні методи: аналіз методичної, наукової хімічної та екологічної 

літератури, узагальнення відомих методик реалізації ЕОВ в зміст навчання 

хімії; 

емпіричні методи: опитування (анкетування та тестування) учнів, 

спостереження, бесіди; методи математичної статистики: 

кількісний та якісний аналіз результатів опитування учителів, 

спостереження, тестування учнів (вхідне). 

Упродовж цього етапу для вчителів хімії України, у межах курсів 

підвищення кваліфікації, проводилися консультації та бесіди з вивчення 

можливостей впровадження досвіду Словаччини по реалізації екологічної 

складової навчання хімії учнів основної школи у навчання хімії в Україні. 

Мета формувального етапу педагогічного експерименту (2018–2020 рр.) 

полягала у перевірці ефективності методичних матеріалів та доцільності їх 

впровадження в процесі навчання хімії в школах України для покращення ЕОВ. 

Експеримент проводився в умовах навчально-виховного процесу з хімії з 

залученням розроблених нами методичних і дидактичних матеріалів. Для 

успішного проведення цього етапу експерименту нами поставлені такі 

завдання: аналіз змісту методичного матеріалу, його корекція щодо 

відповідності навчальній програмі «Хімія» (Україна), апробація впровадження 
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словацького досвіду ЕОВ в практику викладання України в процесі навчання 

хімії. 

На цьому етапі: 

– відібрано школи в Словаччині та Україні та виділено класи для проведення 

педагогічного експерименту; 

– забезпечено необхідні умови для впровадження методичних матеріалів в 

процес навчання хімії учнів 7-9 класів; 

– здійснено впровадження експериментального дослідження екологічної 

обізнаності учнів основної школи Словаччини та України; 

– проведено аналіз й узагальнення результатів теоретичного та 

експериментального дослідження, сформульовано висновки та оформлено 

результати експериментальної роботи. 

Методи дослідження на цьому етапі: спостереження, бесіди з учнями та 

вчителями, анкетування і тестування, аналіз змісту методичного і дидактичного 

матеріалу, аналіз результатів тестування (кінцевого) учнів. 

У цьому етапі експерименту брало участь 386 учнів 7-9 класів шкіл м. 

Пряшів (Prešov), Міхаловце (Michalovce) та Собранце (Sobrance) Словацької 

Республіки, Класичної гімназії, Ужгородської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Ужгородської міської 

ради Закарпатської області, Ракошинської ЗОШ І-ІІІ ступенів та 

Великолучківської Мукачівської районної ради Закарпатської області. 

Кількість учнів, які брали участь у педагогічному експерименті, забезпечила 

достовірність одержаних результатів на рівні значущості 0,95. 

До вимог, які висувалися до вибору шкіл, були включені такі: 

а) у експерименті повинні брати участь міські та сільські навчальні заклади; 

б) класи для експерименту мають обиратися таким чином, щоб за успішністю 

розподіл учнів був приблизно однаковим;  

в) викладання хімії повинно здійснюватися одним учителем; 
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г) учителі, які беруть безпосередню участь в експерименті, повинні бути 

ознайомлені з його метою і завданнями та проінструктовані щодо використання 

розроблених методик у навчальному процесі з хімії. 

Проведене дослідження-опитування вчителів України, дало підстави для 

висновку, що на ринку України недостатньо методичної літератури про 

впровадженню екологічної складової до змісту навчання хімії. Цей факт 

спонукав нас до випуску навчально-методичного посібнику «Реалізація 

екологічної складової змісту хімічної освіти в основній школі Словацької 

Республіки», в якому описано реалізацію екологічної складової змісту хімічної 

освіти в основній школі СР; наведено приклади лабораторних робіт та проєктів 

екологічного спрямування. Позитивне сприйняття вчителями запропонованих 

матеріалів, дало можливість передбачити їх досить високу ефективність, що 

було доведено результатами педагогічного експерименту. 

До складеного нами тестового завдання увійшли завдання таких типів: 

 закриті: 

– завдання з множиною варіантів відповідей, з яких лише один правильний, 

завдання; 

– завдання з множиною варіантів відповідей, з яких декілька правильних; 

– завдання на встановлення правильної відповідності; 

– завдання на встановлення правильної послідовності; 

відкриті: 

– завдання викладу. 

Завдання систематизовано за темами: «Вода та повітря», «Основні класи 

неорганічних сполук», «Кругообіг Карбону», «Роль хімії в житті суспільства: 

Небезпека навколо нас. Відходи». 

На завершальному етапі (2020 р.) відбувалося уточнення і виправдення 

щодо питань методичного і дидактичного змісту, що виникли на попередньому 

етапі дослідження, сформульовано висновки до дисертації. 
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За результатами проведеної роботи визначали: показники готовності 

учителів України до впровадження досвіду ЕОВ СР у практику навчання хімії; 

показники предметної компетентності з хімії, та інших складових ключових 

компетентностей. 

 

3.3. Аналіз результатів педагогічного експерименту 

У нашому дослідженні ми виходили з розподілу вимог до рівня загальної 

підготовки учнів за складовими предметних компетентностей з біології і хімії: 

знаннєвого (З), діяльнісного (Д), ціннісного (Ц) [12]. 

Знаннєвий компонент «охоплює відомості про склад, будову, властивості, 

добування, застосування речовин; типи, ознаки, закономірності хімічних 

реакцій; теорії, закони, вчення, що визначають поведінку хімічних об’єктів; а 

також про глобальні проблеми: енергетичну, екологічну, продовольчу, 

сировинну» [12]. 

Діяльнісний компонент передбачає «не лише ознайомлення зі способами 

фіксації наукових спостережень і відтворенням їх на елементарному рівні, а й з 

теоретичними уявленнями про форми наукових знань, про діяльність, 

спрямовану на узагальнення, пояснення, прогнозування, моделювання хімічних 

явищ» [12]. 

Ціннісний компонент «ґрунтується на усвідомленні учнем ролі хімії у 

пізнанні навколишнього світу і повсякденному житті, у розв’язуванні 

глобальних проблем людства і особистісних потреб життєзабезпечення кожної 

людини» [12]. 

Для оцінювання результатів тестування учнів нами була розроблена 

система балів, яка представлена в таб. 3.1. (Додаток О.). 

Для з’ясування рівня по кожній складовій компетентності ми визначили 

наступні рівні: початковий, середній та високий. Розподіл по рівнях 

представлений у таб. 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Розподіл по рівнях 

Складові 

компетентності 

Рівні 

початковий 

(бали) 

середній 

(бали) 

високий 

(бали) 

Знаннєва 0 – 9 10 – 19 20 – 29 

Діяльнісна 0 – 15 16 – 26 27 – 38 

Ціннісна 0 – 3 4 – 9 10 –13 

 

Результати вхідного тестування в школах Словаччини представлені в таб. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Результати вхідного тестування в школах Словаччини (175 учнів) 

Складові компетентності 

Знаннєва Діяльнісна Ціннісна 

Рівень 
Кількість 

учнів 
% 

Кількість 

учнів 
% 

Кількість 

учнів 
% 

початковий 49 28 44 25,1 38 21,7 

середній 87 49,7 89 50,9 86 49,1 

високий 39 22,3 42 24 51 29,1 

 

Результати вхідного тестування в школах України представлені в таб. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Результати вхідного тестування в школах України (211 учнів) 

Складові компетентності 

Знаннєва Діяльнісна Ціннісна 

Рівень 
Кількість 

учнів 
% 

Кількість 

учнів 
% 

Кількість 

учнів 
% 

початковий 69 32,7 98 46 80 37,9 

середній 98 46,4 113 54 103 48,8 

високий 44 20,9 0 0 28 13,3 

 

Результати порівняння вхідного тестування в школах Словаччини та 

України ми представимо по кожній складовій компетентності окремо. 
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Рис. 3.29 Порівняння рівня знаннєвої складової компетентності вхідного 

тестування в школах України та Словаччини 

 

Аналіз результатів порівняння вхідного тестування, проведеного в школах 

України та Словаччини, показав вищий рівень знаннєвої компетентності в учнів 

Словаччини – сума середнього та високого рівнів склала 67,3 %, тоді як в учнів 

Словаччини – 72 %. Учнів із початковим рівнем в Словаччині 28 %, тоді як 

учнів з початковим рівнем знаннєвої компетентності в Україні 32,7 %. 

Результати аналізу діяльнісної складової компетентності показали 

величезну різницю між рівнями СР та України. Частка початкового рівня в 

Україні склала 46 %, тоді як високого рівня склала 0 % (рис. 3.30.) 
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Рис. 3.30 Порівняння рівня діяльнісної складової компетентності вхідного 

тестування в школах України та Словаччини 

 

 

Рис. 3.31 Порівняння рівня ціннісної складової компетентності вхідного 

тестування в школах України та Словаччини 
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Результати аналізу ціннісної складової компетентності показали значно 

більший відсоток початкового рівня в школах України в порівнянні з школами 

Словаччини: в СР – 21,7 %, тоді як в Україні – 37,9 %. Високого рівня в Україні 

на 15,8 % менше ( відповідно 29,1 % в школах СР і 13,3 % в школах України). 

Кінцеве тестування проводилося лише в школах України після 

ознайомлення учнів та вчителів шкіл зі змістом викладання хімії в школах 

Словаччини, ознайомлення з навчально-методичними розробками по шляхах 

реалізації екологічної складової у зміст хімії. 

 Результати кінцевого тестування приведені в таб. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Результати кінцевого тестування в школах України (211 учнів) 

Складові компетентності 

Знаннєва Діяльнісна Ціннісна 

Рівень 
Кількість 

учнів 
% 

Кількість 

учнів 
% 

Кількість 

учнів 
% 

початковий 47 22,3 72 34,1 39 18,5 

середній 95 45 86 40,8 111 52,6 

високий 69 32,7 53 25,1 61 28,9 

  

Для з’ясування ефективності методичних матеріалів та доцільності їх 

впровадження в процесі навчання хімії в школах України для покращення ЕОВ 

проаналізуємо результати вхідного та кінцевого експериментів. 

В тестуванні приймали участь ті самі класи (кількість учнів не змінилася), 

що і у вхідному тестуванні. 

Аналізи порівняння результатів вхідного та кінцевого тестувань школярів 

України представлені на рис. 3.4 (знаннєва), 3.5 (діяльнісна) та 3.6 (ціннісна). 

Результати порівняння вхідного та кінцевого тестувань знаннєвої 

складової компетентності показали зменшення частки початкового рівня на 

10,4 % і збільшення високого рівня на 11,8 %.  
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Рис. 3.32 Порівняння результатів знаннєвої складової компетентності вхідного 

та кінцевого тестувань школярів України 

 

 
Рис. 3.33 Порівняння результатів діяльнісної складової компетентності вхідного 

та кінцевого тестувань школярів України 
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Рис. 3.34 Порівняння результатів ціннісної складової компетентності вхідного 

та кінцевого тестувань школярів України 

 

Проаналізувавши результати тестування ціннісної складової 

компетентності, бачимо, що частка початкового рівня знизилася на 19,4 % та 

значно зросла частка високого рівня (на 15,6 %). Такі дані свідчать про 

ефективність підходу реалізації екологічної складової змісту хімічної освіти 

Словаччини та розроблених методичних матеріалів. 

Для того, щоб показати динаміку результатів вхідного та кінцевого 

тестувань зведемо всі дані та проведемо обчислення коефіцієнту динаміки по 

всіх складових компетентності. 

Аналіз результатів тестування динаміки розвитку знаннєвої складової 

компетентності показав позитивну динаміку знаннєвої складової 

компетентності. Так, частка початкового рівня зменшилася на 11,8 %, а частка 

високого рівня зросла на 10,4 % (рис. 3.35). 
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Рис. 3.35 Динаміка розвитку знаннєвої складової компетентності 

  

Проведемо обчислення коефіцієнту динаміки знаннєвої складової 

компетентності. Приймемо такі скорочення: вх. – вхідне тестування; к. – кінцеве 

тестування; п.р. – початковий рівень; с.р. – середній рівень; в.р. – високий 

рівень. 

Початковий рівень 

 Квх.п.р. = 32,7 : 211 ≈ 0,15 

 Кк.п.р. = 22,3 : 211 ≈ 0,11 

Отже, ці дані свідчать про зменшення кількості початкового рівня у 1,36 разів. 

Середній рівень 

 Квх.с.р.= 46,4 : 211 ≈ 0,22 

 Кк.с.р.= 45 : 211 ≈ 0,21 

Отже, ці дані свідчать про збільшення кількості середнього рівня у 1,05 разів. 

Високий рівень 

 Квх.в.р. = 20,9 : 211 ≈ 0,1 

 Кк.в.р. = 32,7 : 211 ≈ 0,15 

Отже, ці дані свідчать про збільшення кількості високого рівня у 1,5 раз. 
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Проаналізувавши результати тестування діяльнісної складової 

компетентності, можемо зробити висновок про ефективність підходу реалізації 

екологічної складової змісту хімічної освіти Словаччини та розроблених 

методичних матеріалів. Так, частка результатів високого рівня зросла на 25,1 %, 

а частка результатів початкового рівня зменшилася на 11,9 %. Динаміка 

розвитку діяльнісної складової компетентності представлена на рис. 3.36. 

 

Рис. 3.36 Динаміка розвитку діяльнісної складової компетентності 

 

Такі дані свідчать про ефективність впровадження досвіду реалізації ЕОВ 

Словаччини в начальний процес хімії в школах України. 

Проведемо обчислення коефіцієнту динаміки діяльнісної складової 

компетентності. 

Початковий рівень 

 Квх.п.р. = 46 : 211 ≈ 0,2 

 Кк.п.р. = 34,1 : 211 ≈ 0,16 

Отже, ці дані свідчать про зменшення кількості початкового рівня у 1,25 рази. 

Середній рівень 

 Квх.с.р.= 54 : 211 ≈ 0,26 
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 Кк.с.р.= 40,8 : 211 ≈ 0,19 

Отже, ці дані свідчать про збільшення кількості середнього рівня у 1,37 разів. 

Високий рівень 

 Квх.в.р. = 0 

 Кк.в.р. = 25,1 : 211 ≈ 0,12 

Отже, ці дані свідчать про значне збільшення кількості високого рівня. 

На нашу думку, велику кількість (46 %), які показали знання початкового 

рівня після вхідного тесту, можна пояснити тим, що запитання передбачали 

знання конкретних специфічних знань, які не вивчаються в курсі хімії в школах 

України. Наприклад, запитання про універсальні сигнальні піктограми, 

символічні позначення на пластиковій тарі тощо. Учні сільської місцевості не 

мають навичок сортування сміття, це вимагає від вчителів хімії приділяти 

більше уваги екологічному вихованню учнів. 

Проведемо аналіз динаміки ціннісної складової компетентності. 

Результати представлені на рис. 3.37. 

 

Рис. 3.37 Динаміка розвитку ціннісної складової компетентності 
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Аналіз динаміки ціннісної складової компетентності показав позитивний 

ефект словацького досвіду реалізації ЕОВ в курс навчання хімії шкіл України 

та методичних розробок. Так, частка початкового рівня зменшилася на 19,4 %, 

а частка високо рівня збільшилася на 15,6 %. 

Проведемо обчислення коефіцієнту динаміки ціннісної складової 

компетентності. 

Початковий рівень 

 Квх.п.р. = 37,9 : 211 ≈ 0,18 

 Кк.п.р. = 18,5 : 211 ≈ 0,09 

Отже, ці дані свідчать про зменшення кількості низького рівня у 2 рази. 

Середній рівень 

 Квх.с.р. = 48,8 : 211 ≈ 0,23 

 Кк.с.р. = 52,6 : 211 ≈ 0,25 

Отже, ці дані свідчать про збільшення кількості середнього рівня у 1,09 разів. 

Високий рівень 

 Квх.в.р. = 13,3 : 211 ≈ 0,06 

 Кк.в.р. = 28,9 : 211 ≈ 0,14 

Отже, ці дані свідчать про збільшення кількості високого рівня у 2,33 рази. 

На нашу думку, велику кількість (37,9 %), які показали знання початкового 

рівня після вхідного тесту, можна пояснити тим, що запитання передбачали такі 

відомості, які поки не стали ціннісними для України. 

Висновки з педагогічного експерименту: 

Результати аналізу педагогічного експерименту довели: 

1. ефективність системи ЕОВ Словаччини в умовах педагогічного 

експерименту в основній школі України; 

2. дієвість методичних матеріалів зі шляхів реалізації екологічної складової 

змісту хімічної освіти; 

3. доцільності використання словацького досвіду реалізації ЕОВ для 

модернізації екологічної складової змісту шкільної хімічної освіти в Україні. 
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Висновки до третього розділу 

 

Висновки, зроблені з проведеного дослідження-опитування вчителів 

України, були використані для обґрунтування змісту навчально-методичного 

посібника, який був використаний для проведення педагогічного експерименту. 

Зміст навчально-методичного посібника був розроблений нами з урахуванням 

реального стану ЕОВ в Україні; прогалин в ЕОВ; методичних утруднень, на які 

вказали вчителі; їхніх запитів та побажань; навчальних утруднень учнів, на які 

вказують учителі тощо. У навчально-методичних матеріалах досвід навчання 

ЕОВ СР був адаптований до реалій України. 

Результати педагогічного експерименту, який проводився в школах 

України та Словаччини, довели ефективність упровадження екологічної 

складової змісту хімічної освіти Словаччини для модернізації екологічної 

складової змісту шкільної хімічної освіти в Україні. 

Аналіз результатів порівняння вхідного тестування, проведеного в школах 

України та Словаччини, показав вищий рівень знаннєвої компетентності в учнів 

Словаччини – сума середнього та високого рівнів склала 67,3 %, тоді як в учнів 

Словаччини – 72 %. Учнів із низьким рівнем в Словаччині 28 %, тоді як учнів з 

низьким рівнем знаннєвої компетентності в Україні 32,7 %. Результати аналізу 

діяльнісної складової компетентності показали величезну різницю між рівнями 

СР та України. Частка низького рівня в Україні склала 46 %, тоді як високого 

рівня склала 0 %.Результати аналізу ціннісної складової компетентності 

показали значно більший відсоток низького рівня в школах України в 

порівнянні з школами Словаччини: в СР – 21,7 %, тоді як в Україні – 37,9 %. 

Високого рівня в Україні на 15,8 % менше ( відповідно 29,1 % в школах СР і 

13,3 % в школах України). 

Кінцеве тестування проводилося лише в школах України після 

ознайомлення учнів та вчителів шкіл зі змістом викладання хімії в школах 
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Словаччини, ознайомлення з навчально-методичними розробками по шляхах 

реалізації екологічної складової у зміст хімії. 

Аналіз розвитку знаннєвої складової компетентності показав її позитивну 

динаміку. Так, частка низького рівня зменшилася на 11,8 %, а частка високого 

рівня зросла на 10,4 %. Позитивну динаміку бачимо і проаналізувавши 

результати тестування діяльнісної складової компетентності: так, частка 

результатів високого рівня зросла на 25,1 %, а частка результатів низького рівня 

зменшилася на 11,9 % та ціннісної складової компетентності – частка низького 

рівня знизилася на 19,4 % та значно зросла частка високого рівня (на 15,6 %). 
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ВИСНОВКИ 

 

Аналіз науково-методичної літератури з проблеми дослідження та 

вивчення вітчизняного та словацького досвіду екологізації шкільної освіти 

свідчать, що ця проблема знаходить своє відображення в педагогічній теорії та 

достатньо широко представлена у дисертаційних працях. Однак, можемо 

зробити висновок, що роль хімії в системі ЕОВ ще недооцінена та потребує 

нового осмислення, глибшого аналізу питань, які вивчаються в курсі хімії, та 

розроблення підручників, які б висвітлювали не тільки наукові здобутки хімії 

як науки, а й піднімали питання важливості ролі хімічних знань для 

повсякденного життя та збереження навколишнього природного середовища.  

У процесі вивчення екологізації змісту шкільної освіти у зарубіжному та 

вітчизняному досвіді встановлено такі шляхи розв’язання проблеми екологізації 

шкільної освіти: організація навчання вчителів з метою підвищення їхньої 

професійної компетентності в питаннях ЕОВ; сприяння впровадженню в 

школах окремого предмета ЕОВ, який синтезує знання в цілісне уявлення про 

екологічні основи, в той же час створюючи більше можливостей для 

природоохоронної діяльності, усуваючи несистемний підхід та формалізм; 

покращення матеріально-технічного оснащення шкіл та забезпечення 

професійною та методичною літературою з ЕОВ; вдосконалення системи 

інформування шкіл про програми та проєкти на національному та 

міжнародному рівнях; сприяння співпраці вчителів різних предметів; підтримка 

діяльності координаторів ЕОВ, колективні дії та екологічні заходи в школах, які 

сприяють зміні способу життя, що сприяє сталому розвитку; оновлення не лише 

системи ЕОВ, а й усієї державної екологічної політики, збільшення інтересу та 

уваги з боку держави та громадськості до питань ЕОВ. 

Встановлено, що основні теоретико-методологічні підходи до формування 

змісту екологічної освіти та виховання в Словацькій Республіці ґрунтуються на 

принципах неперервності (навчання протягом життя), комплексності, 
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доступності, єдності формальної та неформальної ЕОВ, міжпредметності, 

регіональності і забезпечують формування ціннісного ставлення до природи. 

Система ЕОВ Словаччини включає в себе формальну, неформальну та ЕОВ як 

просвітницьку роботу суб’єктів господарювання. На всіх рівнях освіти ЕОВ 

визначається як міжгалузева наскрізна тема, тобто перекривається з усіма 

навчальними предметами. Неформальна ЕОВ в школі орієнтована переважно на 

координаторів ЕОВ, які працюють на різних типах шкіл, шкільних клубів, 

центрів дозвілля, екоцентрів. 

У процесі вивчення теорії і практики екологічної складової змісту хімічної 

освіти в основній школі СР встановлено, що словацькі науковці приділяють 

велику увагу ЕОВ школярів; у змісті хімічної освіти домінують питання, які 

пов’язані з різними формами навколишнього середовища; в процесі вивчення 

екологічних аспектів хімії створені передумови для фактичного і мотиваційного 

викладу навчального матеріалу; звертається увага на проблемні промислові 

хімічні процеси, які забруднюють навколишнє середовище, проблему відходів 

та утилізації відходів; в ході навчального експерименту учні ознайомлюються 

як з позитивними, так і з негативними наслідками використанням хімічних 

сполук, вивчають токсичність окремих речовин, навчаються, як знешкодити 

побічні продукти реакції та звертають увагу на безпеку праці. 

Встановлено, що екологічна освіта у процесі вивчення хімії повинна 

відповідати таким критеріям: опиратися на хімічні знання учнів, виявляти 

екологічну сутність, що дозволить учням в майбутньому сумлінно брати участь 

в охороні навколишнього середовища; сприяти розумінню ролі хімічних 

чинників, що впливають на природу, включаючи людину; сприяти формуванню 

навичок, що визначають екологічну грамотність учнів. 

У ході дослідження з’ясовано особливості педагогічної теорії і практики 

упровадження екологічної складової у навчанні хімії в основній школі 

Словацької Республіки, що полягають у комплексному підході до вивчення 

навколишнього середовища з використанням міжпредметних зв’язків; 
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врахуванні індивідуальних вікових особливостей школярів, їх пізнавальних та 

творчих можливостей; виборі оптимальних форм та методів навчання; 

використанні методів стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності; організації практичної діяльності у найближчому довкіллі по його 

покращенню та охороні; в освітній програмі Словаччини зроблено акцент, що 

вивчення хімії має дослідницький та діяльнісний характер і ставиться завдання 

ознайомити учнів із значенням хімії для людини, суспільства та природи; 

використовуються різноманітні форми теоретичної та експериментальної 

роботи учнів на заняттях у класі, лабораторії, під час екскурсій, на природі 

(мотиваційні бесіди, ситуативний метод, обговорення, дискусії, кооперативне 

навчання, створення проблемних ситуацій, навчальні проєкти тощо). 

Значна увага приділяється проєктному навчанню. Так, частка проєктів 

екологічного спрямування в 7 та 9 класах становить 100 %. Велика кількість 

проєктів передбачає вивчення екологічних проблем своєї місцевості та пошук 

шляхів їх вирішення, тобто за допомогою проєктів учні ознайомлюються із 

проблемами довкілля, вчаться відповідально ставитися до дарів Природи й до 

себе. Робота над проєктами такого змісту має мотиваційний характер, розвиває 

індивідуальні здібності учня. В процесі навчання хімії також привертається 

увага до проблем місцевого та локального рівнів. 

На основі дослідження-опитування вчителів України встановлено 

реальний стан та прогалини ЕОВ в Україні, що було використано для написання 

навчально-методичного посібника, в якому враховано методичні  

утруднення, на які вказали вчителі; їхні запити та побажання; навчальні 

утруднення учнів, на які вказали вчителі тощо. У процесі обробки й аналізу 

результатів виокремлено проблеми, вирішення яких покращить процес 

інтегрування ЕОВ в курс хімії основної школи: покращення матеріально-

технічного забезпечення кабінету хімії; збільшення часової дотації предмета 

«Хімія» в основній школі і, як наслідок, кількість часу на уроці; покращення 

забезпечення дидактичними матеріалами з екологічної проблематики; вивчення 
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зарубіжного досвіду ЕОВ, досвіду участі в методичних конференціях, семінарах 

та міжнародних екологічних проєктах. 

Результати теоретичного й експериментального дослідження засвідчують 

педагогічну доцільність використання словацького досвіду екологізації змісту 

хімічної освіти з метою модернізації навчання хімії в основній школі в Україні. 

Навчальні й методичні матеріали, розроблені на основі цього досвіду і 

впроваджені в закладах загальної середньої освіти, сприятимуть реалізації 

екологічної складової у змісті навчання хімії, підготовці майбутніх учителів 

хімії у закладах вищої освіти та в системі післядипломної педагогічної освіти. 

Проведене дослідження не є вичерпним щодо порушеної проблеми. 

Враховуючи її актуальність, вважаємо необхідним подальшу розробку 

методики формування природоохоронних знань та умінь учнів у процесі 

навчання хімії на всіх ступенях освіти. 
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Додаток А. 

 

Джерело: [269]. 
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Додаток Б. 

 

Освітній стандарт 

 

ХІМІЯ 

 

ВСТУП 

 

Освітній стандарт ще більше специфікує та розвиває цілі Освітньої 

Державної програми з акцентом на розвиток наукової природничої грамотності. 

Створює простір, який дозволяє учням маніпулювати конкретними предметами, 

спостерігати явища, вимірювати, виконувати експерименти, взаємодіяти, 

обговорювати, вирішувати відкриті проблеми, практичні та теоретичні 

проблеми. Учнівські відкриття, дослідження є основними підходами, які дають 

можливість не тільки отримати нові знання, а й набуття основних навичок 

наукової роботи та створення позитивного ставлення до наукового методу 

пізнання світу. 

Стандарт освіти складається з характеристики предмета та основних цілей 

навчання, які вказані в стандарті якості. Це інтегрована система завдань, яка 

виражається когнітивно конкретними цілями – вимогами до навчання. Ці 

основні вимоги можуть бути додатково визначені, конкретизовані та розроблені 

вчителями як подальші відповідні навчальні цілі, навчальні завдання, питання 

або тестові елементи. 

До стандарту змісту додається стандарт обсягу, який підкреслює 

ключовий елемент навчальної структури. Навчальний зміст структурований в 

ньому відповідно до окремих тематичних одиниць. Він є основою визначеного 

навчального обсягу. Проте це не виключає можливості вчителів творчо 

змінювати встановлений навчальний обсяг у навчальному плані для кожного 

класу вивчення хімії. 
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З огляду на характер та цілі предмету, організація навчання адаптується 

до кількості учнів у класі. Цим гарантуються зовнішні умови, які дозволять 

адекватно викладати уроки та відповідати стандартам змісту та обсягу. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТУ 

 

Предмет хімії є науковим та дослідницьким, це означає, що особистою 

діяльністю учень розкриває властивості речовин, їх поведінку та закони їх 

взаємодії. Зміст базується на ситуаціях, явищах і діях, які мають хімічний 

характер, близькі до учня і важливі в житті кожної людини. Це стосується не 

лише хімічних знань, а й діяльності, що призводить до обробки кількох 

елементів наукової діяльності, найбільш важливим з яких є експеримент. 

Виконуючи свої власні «наукові» експерименти, учні отримують важливі 

компетенції, зокрема, здатність об’єктивно і правильно спостерігати та 

описувати спостереження. Учні вимірюють, записують, класифікують, 

аналізують та інтерпретують придбані дані, створюють та перевіряють 

припущення та роблять висновки. 

 

ЦІЛІ ПРЕДМЕТУ 

 

Учні 

• познайомитися з основними речовинами важливими для життя, 

• зрозуміти хімічні явища та процеси, 

• використовувати професійну термінологію для опису хімічних явищ та 

процесів, 

• розуміти інструкції для проведення практичної діяльності та вміти 

виконувати їх відповідно до інструкцій, 
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• планувати та здійснювати спостереження, вимірювання та експерименти, 

• обробляти та оцінювати дані, отримані з спостережень, вимірювань та 

експериментів; 

• набути мануальних, інтелектуальних та соціальних навичок при 

проведенні учнівських експериментів, 

• освоїти та застосувати принципи безпечної роботи з речовинами, 

• шукати наявні відомості щодо використання різних речовин у 

промисловості, сільському господарстві та житті з точки зору важливості 

для людей, вплив на навколишнє середовище та здоров’я людини, 

• використовувати знання та досвід, отриманий в процесі вивчення хімії в 

галузі охорони здоров’я та охорони навколишнього середовища. 

 

НАВЧАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 

 

Речовини та їх властивості 

 

Основні вміння Обсяг навчання 

Учень по закінченні 7 класу основної 

школи повинен: 

✓ отримати навички систематичного 

спостереження за властивостями 

речовин, 

✓ визначити загальні та індивідуальні 

властивості речовин, 

✓ розрізняти основні піктограми із 

зазначенням небезпечних речовин, 

 

 

Спостереження за властивостями 

речовин: колір, запах, 

розчинність, вогненебезпечність 

на модельній групі речовин 

(цукор, кухонна сіль, пісок, скло, 

парафін, пластик, вода, етанол – 

спирт, оцет) 
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✓ вміти розрізняти суміші та хімічно 

чисті речовини, 

✓ наводити приклади однорідних та 

неоднорідних сумішей, 

✓ розрізняти терміни розчин, 

розчинник, розчинена речовина, 

✓ обчислювати масові частки 

компонентів в розчині; масу 

розчиненої речовини, розчинника 

та розчину, 

✓ приготувати розчин даного складу 

відповідно до інструкцій, 

✓ приготувати (без розрахунку) 

насичений розчин, 

✓ дотримуватись принципів 

правильного і безпечного 

поводження з лабораторними 

пристроями, 

✓ реалізувати методику розділення 

компонентів суміші 

(осадження, випаровування, 

фільтрація, кристалізація), 

✓ поясніть різницю між різними 

типами води, 

✓ навести приклади різних видів 

води, 

приклади хімічно чистих речовин 

та сумішей 

приклади однорідних та 

неоднорідних сумішей 

розчини: розчинник, розчинена 

речовина 

водний розчин, насичений розчин 

газоподібні та рідкі розчини, 

тверді розчини (сплави) 

маса компоненту в розчині 

основні лабораторні засоби та 

прилади 

 

 

 

 

 

 

методи розділення компонентів 

сумішей: випаровування, 

седиментація, кристалізація, 

фільтрація, перегонка 

вода як хімічно чиста речовина 

(дистильована вода) 

вода як суміш речовин 

(мінеральна, питна, для вживання, 

стічна) 
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✓ оцінити важливість води для життя 

з точки зору причин та наслідків її 

забруднення, 

✓ пояснити різницю між очищенням 

стічних вод та підготовкою питної 

води, 

✓ дослідити властивості різних типів 

вод, 

✓ моделювати прості процедури 

очищення води, 

✓ перелічити основні компоненти 

повітря, 

✓ розуміти важливість повітря для 

життя. 

 

підготовка питної води 

очистка стічних вод 

 

 

 

 

 

повітря як суміш речовин 

джерела забруднення повітря: 

пил, вихлопні гази, продукти 

згоряння, промислові відходи 

Зміна речовини 

Основні вміння Обсяг навчання 

Учень по закінченні 7 класу основної 

школи повинен: 

✓ наводити приклади важливих 

хімічних реакцій, 

✓ розрізняти реагенти та продукти 

при хімічних реакціях; 

✓ виконувати прості хімічні 

експерименти відповідно до 

інструкцій (реакції з’єднання та 

хімічне розкладання); 

 

Спостереження хімічних реакцій 

(хімічна реакція, реагент, 

продукт) 

закон збереження маси 

хімічне сполучення, хімічне 

розкладання 

термічні зміни при проходженні 

хімічних реакцій (екзотермічні та 

ендотермічні реакції) 

температура горіння 

горючі речовини 
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✓ наводити приклади екзотермічних 

та ендотермічних реакцій відомих з 

життя, 

✓ виконувати експерименти для 

вимірювання теплоти хімічних 

речовин реакції 

✓ записувати результати вимірювань 

в таблицю та пояснити їх, 

✓ обґрунтувати принципи гасіння 

речовин на прикладах з життя, 

✓ дотримуватись принципів 

безпечної роботи з горючими 

речовинами, 

✓ розробити з допомогою вчителя  

модельну поведінку при гасінні, 

✓ розрізняти повільні та швидкі 

реакції 

✓ виконувати та оцінювати 

результати експерименту щодо 

впливу різних чинників на 

швидкість хімічної реакції. 

пожежа 

гасіння речовин 

швидкість хімічних реакцій 

приклади повільних і швидких 

реакцій 

фактори, що впливають на 

швидкість хімічних реакцій 

Склад речовин 

Основні вміння Обсяг навчання 

Учень по закінченні 8 класу основної 

школи повинен: 

✓ розрізняти терміни хімічний 

елемент і хімічна сполука, 

 

 

макроскопічний погляд на хімічно 

чисті речовини (хімічний елемент, 

хімічна сполука) 
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✓ розрізняти терміни атом, молекула 

та іон, 

✓ пояснити зміни, що 

супроводжують розчинення 

речовин виходячи із знань про їх 

склад, 

✓ спостерігати зміну властивості 

речовин 

мікроскопічний погляд на 

речовини: модель складу 

речовини (атом, іон, молекула) 

модель будови атома (електронна 

оболонка, атомне ядро, протон, 

нейтрон, електрон) 

символьне вираження складу 

речовини (хімічні символи та 

формули) 

спостереження за властивостями 

речовин з іонним, ковалентним та 

металевим типом зв’язку (блиск, 

твердість, пластичність, 

електрична і теплопровідність, 

магнетизм) 

типи хімічних зв’язків в деяких 

речовинах (ковалентні та іонні 

зв’язки) 

 

Найбільш відомі хімічні елементи та сполуки 

Основні вміння Обсяг навчання 

Учень по закінченні 8 класу 

основної школи повинен: 

✓ орієнтуватися в періодичній 

таблиці елементів; 

✓ описувати можливі властивості 

елементів та їх сполук за їх 

розташуванням в ПТЕ, 

 

 

Опис періодичної таблиці елементів 

властивості речовин та їх зв’язок з 

ПТЕ 

водень, кисень (озон) 

залізо 
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✓ застосовувати основні правила 

для номенклатури галогенідів 

та оксидів за допомогою ПТЕ, 

✓ порівнювати властивості 

вибраних оксидів, гідроксидів, 

кислот та солей, 

✓ оцінювати вплив вибраних 

оксидів, гідроксидів, кислот та 

солей на навколишнє 

середовище, 

✓ наводити приклади 

використання вибраних 

оксидів, гідроксидів, кислот та 

солей, 

✓ пояснити виникнення 

парникового ефекту та 

кислотних дощів та їх впливу 

на навколишнє середовище, 

✓ орієнтуватися в шкалі рН 

✓ визначати рН розчину, 

✓ наводити приклади 

використання реакцій 

нейтралізації, 

✓ перевіряти перебіг, прояви та 

наслідки нейтралізації та 

окислювально-відновних 

реакцій. 

лужні метали (натрій, калій) 

галогени (фтор, хлор, бром, йод) 

рідкісні гази 

оксиди (окис вуглецю, двоокис 

вуглецю, діоксид сірки, триоксид 

сірки, оксид кальцію, діоксид 

кремнію, оксиди азоту) 

кислоти (соляна кислота, азотна 

кислота, вугільна кислота, сірчана 

кислота) 

гідроксиди (гідроксид натрію, 

гідроксид калію, гідроксид кальцію) 

солі (хлорид натрію, хлорид калію, 

сульфат кальцію, сульфат міді, 

карбонат натрію, карбонат кальцію, 

бікарбонат натрію) 

визначення кислих і основних 

властивостей речовин (індикатор, 

кислота, основа, нейтралізація, шкала 

рН) 

спостереження за окислювально-

відновними властивостями речовин 

(окисно-відновні реакції) 
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Сполуки карбону 

Основні вміння Обсяг навчання 

Учень по закінченні 9 класу 

основної школи повинен: 

✓ розрізняти неорганічні та 

органічні речовини, 

✓ виконувати прості завдання по 

ідентифікації неорганічних та 

органічних речовин, 

✓ розрізняти найпростіші 

вуглеводні, 

✓ перелічити природні джерела 

вуглеводнів, способи їх 

виникнення, добування, 

обробки та використання, 

✓ наводити приклади 

альтернативних джерел 

енергії та їх використання в 

даний час, 

✓ розрізняти вуглеводні та 

похідні вуглеводнів, 

✓ знати властивості та 

використання похідних 

вуглеводнів, 

✓ обґрунтувати негативні 

наслідки дії метанолу, 

етанолу та ацетону на 

організм людини, 

 

 

Спостереження властивостей 

органічних речовин: поведінка при 

нагріванні, розчинність у воді та в 

органічних розчинниках, займистість, 

склад органічних речовин 

(найважливіші елементи органічних 

сполук) 

будова та структура органічних 

речовин (чотирьохвалентний атом 

вуглецю, вуглецевий ланцюг, 

відкритий і замкнутий ланцюг, 

одинарний, подвійний та потрійний 

зв’язок) 

властивості та використання 

найпростіших органічних сполук: 

насичені та ненасичені вуглеводні 

алкани (метан, етан, пропан, бутан) 

алкени (етилен) 

алкіни (етин) 

природні джерела вуглеводнів 

вуглеводні як паливо 

похідні вуглеводню (оцтова кислота, 

метанол, етанол, ацетон) 
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✓ назвати джерела походження та 

значення природних речовин, 

✓ перерахувати реагенти та 

продукти фотосинтезу, 

✓ охарактеризувати значення 

пластмас, синтетичних 

волокон, чистячих та миючих 

засобів, 

✓ проводити, відповідно до 

власної пропозиції, спроби 

продемонструвати миючі 

властивості мила, 

✓ застосовувати на практиці 

знання про речовини, 

небезпечні для людини та 

навколишнього середовища. 

властивості та використання 

природних речовин (вуглеводів, 

жирів, білків) 

властивості та використання 

полімерів, полімеризація 

(поліетилен), пластмаси, синтетичні 

волокна 

миючі та пральні порошки 

вплив речовин на хімічні процеси в 

живих організмах (вітаміни, 

лікарські засоби, отрути, 

наркотики) 

Державний Педагогічний Інститут 

Джерело [294]. 



Додаток В. 

 

Навчальні основи – ХІМІЯ 

 

Назва предмету 

Освітня галузь 

Освітній ступінь 

Дата останньої зміни 

Розробник 

Хімія 

Людина та природа 

ISCED2 

4.9.2017 

Ing. Jarmila Bohovicová 

 

Клас 

Часове навантаження/ 

тижд. 

Часове навантаження/ рік 

Часова дотація 

п’ятий шостий сьомий восьмий дев’ятий 

0 0 1 2 2 

0 0 33 66 66 

 

Характеристика навчального предмету 

 

Предмет хімії в освітній галузі Людина та природа, через 

експериментальний характер навчання, дає учням можливість глибше зрозуміти 

закони хімічних явищ і процесів. Зміст навчального плану складається із знань 

про властивості та використання речовин, з якими учні зустрічаються в 

повсякденному житті. Насамперед це такі області хімічних знань: хімія 

харчових продуктів та напоїв, косметика, фармацевтичні препарати, миючі 

засоби і т.д. 

Особливо важливо, що в процесі вивчення хімії специфічними 

пізнавальними методами навчання учні набувають важливі навички. Це перш за 

все розвиток можливості об’єктивно і надійно спостерігати, експериментувати 

і робити заміри, створення і перевірки гіпотез в процесі вирішення завдань 

різної складності. Органічною складовою предмету хімії також є система 

правильно підібраних лабораторних робіт, правильне виконання яких вимагає  
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Продовження додатку В. 

придбання базових ручних навичок та звичок для безпечної роботи в хімічній 

лабораторії. 

 

Мета навчального предмету 

 

 Метою вивчення хімії в основній школі є ознайомлення учнів із знаннями 

про важливість хімічних знань для людини, суспільства та природи, що 

дозволяє учням створити позитивний зв’язок з предметом хімії. Ще однією 

головною метою навчання хімії в основній школі є максимально сприяти 

загальним цілям освіти, створенню та розвитку ключових компетенцій через 

зміст хімії. Метою хімічного навчання є участь у розвитку природної 

грамотності, також хімічні знання повинні розвивати читацьку грамотність і 

працювати з науковою літературою. Учні повинні розуміти професійний текст 

на належному рівні і знати застосувати придбані знання для вирішення 

конкретних завдань. Вони повинні мати можливість самостійно отримувати 

необхідну інформацію для своєї роботи пов’язану з хімічними проблемами з 

різних джерел інформації (професійна література, Інтернет) та використання 

мультимедійних навчальних матеріалів. 

 Вивчення хімії на уроках в основній школі та виконання лабораторних 

вправ, що виконуються методами активного навчання, сприяє формуванню та 

розвитку логічного, критичного та творчого мислення учнів, що дозволяє їм 

усвідомлювати залежність між структурою та властивостями речовин, а також 

придбання важливих ручних навичок. Важливою метою вивчання хімії є також 

знайомство з хімічними речовинами, які позитивно і негативно впливають на 

життя людини (хімічні аспекти раціонального харчування, вплив алкоголю, 

нікотину та інших лікарських засобів на організм людини). У предметі хімії 

учням потрібно набувати досвіду роботи з хімічними реактивами та навичок  
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Продовження додатку В. 

безпечної роботи в хімічній лабораторії. Необхідно, щоб учні в процесі 

вивчення хімії досягнули рівня розуміння та оволодіння навчальним планом,  

щоб скористатися знаннями та навичками роботи, набутими на уроках хімії, у 

повсякденному житті. 

 

Подальші цілі: 

▪ Ідентифікація та правильне використання понять – учень вміє 

правильно використовувати основні поняття та використовувати їх у 

реальних ситуаціях. В той же час це не має бути просто механічний рецепт 

визначення. Знання цих понять учень повинен зрозуміти, розуміючи 

контекст, в якому вони виникають і вміти активно використати їх для 

розв’язання поставлених задач. 

▪ Якісний опис об’єктів, систем та явищ та їх класифікація – учень 

може описати і, можливо, окреслити об’єкт, систему або явище, яке 

відповідає фактичній моделі або макету. Може описати структуру 

системи, вміє знайти загальні та відмінні властивості речовин, об’єктів 

або явищ (наприклад, основні відмінності між металами та неметалами). 

▪ Пояснення явищ – учень може пояснити деякі явища, використовуючи 

відомі закони або використовуючи простіші явища. 

▪ Прогнозування явищ та визначення причинних зв’язків – учень може в 

простих випадках прогнозувати, що відбудеться в певній ситуації та 

передбачити чи за певних обставин явище можливе чи ні (наприклад, для 

визначення чинників, що впливають на швидкість хімічної реакції). 

▪ Спостереження, проведення експерименту, вимірювання та 

оцінювання – учні можуть реалізувати простий експеримент відповідно 

до методик, розробляти та впроваджувати простий експеримент, який 

імітує певне явище або дає відповідь на конкретне запитання. Цей пункт  
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Продовження додатку В. 

в основному включає вимірювання і оцінювання величини деяких 

змінних, збирання та відповідного розташування даних (наприклад, щоб 

визначити, чи є розчин кислим, основним або нейтральний). 

▪ Кількісні обчислення – учень може обчислити деякі змінні виходячи з 

інших даних. У простих випадках вміє порівняти два значення одного і 

того ж виду, порівняти як змінюється значення. Може визначити значення 

деяких змінних з діаграми або таблиці або навпаки. 

▪ Застосування знань – учень може описати деякі природні або штучні 

системи, а в більш простих випадках також принцип їх функціонування. 

Може навести приклади застосування деяких природних явищ, 

вирішувати, коли таке явище є вигідним, а іноді і несприятливим. Може 

судити про наслідки певних явищ або діяльність людини з екологічної, 

економічної або медичної точки зору (наприклад, пояснити шкідливий 

вплив використання Натрію хлориду для посипання доріг взимку). 

 

Ключові компетенції 

 

Стратегії розвитку ключових компетенцій в хімії: 

А) Навчальні компетенції: 

▪ планувати та організувати навчання та робочу діяльність, 

▪ шукати та розвивати ефективні кроки в своєму навчанні, 

▪ використовувати різні стратегії навчання, 

▪ критично підходити до інформаційних джерел, творчої інформації та 

використовувати під час навчання та практики. 

Б) Комунікативні компетенції: 

▪ правильно усно, письмово та графічно виражати свої думки по даній 

навчальній темі, розуміти текстову, чисельну та графічну інформацію та 

використовувати її для самостійної та групової роботи, 
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▪ ідентифікувати та правильно використовувати основні хімічні терміни, 

▪ навчитися використовувати інформаційні та комунікаційні ресурси, 

шукати, сортувати, обробляти та використовувати інформацію та дані, 

▪ вміти обробляти прості спостереження, записувати дані експерименту, 

обробляти та представляти простий проект зосереджуючись на цілях, 

методах, результатах та їх використанні на основі структури, 

▪ вміти чітко представити розуміння своїх знань, досвіду та навичок. 

В) Соціальні компетенції: 

▪ висловлювати свою думку, погляди та досвід, працювати парами або 

групами, проводити консультації та допомагати один одному, брати на 

себе відповідальність, 

▪ подавати та оцінювати результати своєї або групової діяльності, 

оцінювати власну роботу та прогрес у навчанні, 

▪ приймати оцінку, поради та критику, використовувати поради для своєї 

подальшої роботи. 

Г) Громадянські компетенції: 

▪ розуміти зміст та характер законодавчих актів та стандартів; 

▪ розуміти основні екологічні та охоронноприродні контексти та виявляти 

інтерес до питань захисту здоров’я людей та суспільства, 

▪ бути готовими зацікавитись процесом та вирішенням проблем у 

суспільстві. 

Д) Компетенції керівництва: 

▪ використовувати передові практики та методи в практичних заходах, 

▪ дотримуватися правил техніки безпеки та гігієни праці, 

▪ використовувати тренувальні, компенсаційні та інші допоміжні засоби. 

Е) Компетенції вирішення проблем: 

▪ аналізувати вибрані проблеми, застосовувати набуті знання у вирішенні 

конкретних проблем, 
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▪ використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення 

проблемних завдань, 

▪ використовувати основні операції мислення та методи наукового 

пізнання у вирішенні проблемних задач, 

▪ логічно підключати знання з різних предметів та використовувати їх для 

вирішення проблемних задач, 

▪ оцінити придатність запропонованого процесу вирішення проблем, 

оцінити успіх вирішення проблеми, 

▪ приймати відповідальність за вирішення проблем, вчитися на своїх 

помилках та помилках інших. 

 

Педагогічні стратегії – методи та форми роботи 

 

Під час вибору методів та форм навчання необхідно враховувати 

організацію змісту навчання, власну діяльність та діяльність учня, 

індивідуальність учнів та аудиторію так, щоб це відповідало поставленим цілям 

та розвинути ключові компетенції для предмету хімії. 

 

Використовуються такі організаційні форми: 

дієву 

1. Навчальні години (основна, мотиваційна, експозиція, фіксація, 

застосування, діагностичний тип). 

2. Лабораторні заняття. 

 

Наскрізні теми 

 

До змісту навчального предмету включаються наступні наскрізні теми: 

охорона життя та здоров’я (ОZО), особистісний та соціальний розвиток  
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(OSR), медіа освіта (MDV), екологічна освіта (ENV), навички створення та 

презентації проєктів (TBZ). 

 

Підручники 

 

• ROMANOVÁ, D. Et al. Chémia pre 6. Ročník základných škôl a 1. Ročník 

gymnázií s osemročným štúdiom. Bratislava : EXPOL PEDAGOGIKA, 2011. 79 s. 

ISBN 978-80-8091-243-7.  

• VICENOVÁ, H. Et al. Chémia pre 7. Ročník základnej školy a 2. Ročník gymnázia 

s osemročným štúdiom. Bratislava : EXPOL PEDAGOGIKA, 2011. 79 s. ISBN 978-

80-8091-249-9.  

• VICENOVÁ, H. Chémia pre 8. Ročník základnej školy a 3. Ročník gymnázia s 

osemročným štúdiom. Bratislava : EXPOL PEDAGOGIKA, 2011. 112 s. ISBN 978-

80-8091-223-9.  

• VICENOVÁ, H., GANAJOVÁ, M. Chémia pre 9. Ročník základnej školy a 4. 

Ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava : EXPOL PEDAGOGIKA, 

2012. 142 s. ISBN 978-80-8091-267-3. 

 

Зміст курсу – огляд тематичних розділів 

 

7-й клас 

• відкрийте хімію в нашому регіоні 

• вивчення властивостей речовини 

• суміші та хімічно чисті речовини 

• речовини, необхідні для нашого життя: вода та повітря 

• відкриття хімічних реакцій у оточуючому середовищі 

• зміни, які відбуваються при проходженні хімічних реакцій 
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8-й клас 

• повторення за 7 клас 

• склад речовин 

• хімічні елементи та сполуки 

• хімічні реакції 

 

9-й клас 

• повторення за 8 клас 

• хімічні розрахунки 

• органічні речовини 

 

Джерело: [320]. 



Додаток Г. 

 

МОНІТОРИНГ ВИКОРИСТАННЯ ПІДРУЧНИКА 

 

Підручник хімії для учнів 6 класу основної школи 

 

Автори підручника             Mgr. Daniela Romanová, Ing. Emil Adamkovič, 

                                            RNDr. Helena Vicenová CSc., RNDr. Veronika 

                                            Zvončeková 

 

Видавництво                       EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o., Bratislava 

 

Обсяг підручника                79 сторінок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

підготувала Mgr. Jana Bronerská, PhD. 
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Основна школа 

підручник: Хімія для 6 класу основної школи 

64 респондентів 

  

 В

казаний підручник на уроках хімії використовую 
 

Цим питанням ми досліджували, в якій мірі вчителі використовують 

підручник. 

 

кількість 

відповідей 
кількість 

відповідей у % 

 

   

завжди (на кожному уроці) 31 48,4  

іноді 28 43,8  

рідко 5 7,8  

ніколи (не використовую) 0 0,0  

 

 

 

48,4% вчителів використовують підручник хімії для 6 класу основної школи на 

кожному уроці. Іноді використовують підручник 43,8% вчителів, рідко 7,8% 

вчителів. Жодний з вчителів не відповів, що ніколи не використовує підручник.

завжди (на кожному уроці)

іноді

рідко

ніколи (не використовую)
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1. У якій частині уроку ви використовуєте підручник? 

Наступним питанням ми досліджували, чи використовують вчителі підручник 

протягом всього уроку хімії, або лише в деяких її частинах, або взагалі не 

використовують. 

 кількість 

відповідей 
кількість 

відповідей у %  

у всіх частинах уроку 17 26,6  

в різних частинах уроку 40 62,5  

тільки в одній частині уроку 7 10,9 
 

не використовую підручник 0 0,0  

 

 

 

В усіх частинах уроку використовують підручник 26,6 % вчителів. 62,5 % 

вчителів використовують підручник в різних частинах уроку, тільки в одній 

частині уроку використовують підручник 10,9 % вчителів. Жоден з вчителів 

(0,0 %) не відповів, що не використовує підручник. 

у всіх частинах уроку

в різних частинах уроку

тільки в одній частині уроку

не використовую підручник
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64 респондентів 

 

 

Якому способу праці з підручником ви надаєте перевагу? 

2. Нас цікавило як вчителі використовують підручник на уроці. 

Використовують їх для спільної роботи з учнями на уроці, для 

індивідуальної роботи учнів або для виконання домашніх завдань. 

 

 
кількість 

відповідей 

кількість 

відповідей у 

%  

використовую підручник для спільної 

роботи з учнями на уроці 
58 90,6 

 

 

використовую підручник для 

індивідуальної роботи учнів на уроці 
13 20,3 

 

з підручником працюють учні при 

виконанні домашніх завдань 
24 37,5 

 

 

з підручником не працюю (учні також) 2 3,1  

 

 

 

 На це питання вчителі могли дати декілька відповідей. 90,6 % вчителів  

використовую підручник для 
спільної роботи з учнями на 
уроці

використовую підручник для 
індивідуальної роботи учнів 
на уроці

з підручником працюють 
учні при виконанні домашніх 
завдань

з підручником не працюю 
(учні також)
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Основна школа 

підручник: Хімія для 6 класу основної школи 

64 респондентів 

 

використовують підручник для спільної роботи з учнями на уроці. 20,3 % 

вчителів відповіли, що використовують підручник тільки для індивідуальної 

роботи учнів на уроці, 37,5 % вчителів відповіли, що з підручником працюють 

учні при домашній підготовці та виконанні домашніх завдань. Двоє вчителів 

(3,1 %) відповіли, що з підручником не працюють ні вони, ні учні. При цьому 

виникло протиріччя з попереднім питанням, де жоден вчитель не вказав, що він 

не використовує підручник. 

 

 

 

 

Джерело: [279]. 

 



Додаток Д. 

 

Питання у тестовій формі. 

Тема. ВОДА ТА ПОВІТРЯ 

Завдання 1. 

У таблиці наведено рН різних типів вод. 

Тип води Значення рН 

А  Дистильована вода 5,7 

Б Морська вода 8,0 

В Торф'я’а вода 3,0 

Г Вода з вапняних кар’єрів 10,0 

 

а) Розташуйте типи води відповідно зміни середовища від найосновнішого до 

найбільш кислого.  

 Тип води 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

б) Укажіть значення рН якої з перерахованих типів води найближче до 

нейтрального. 

 

в) Зазначте, наявність яких йонів спричиняє лужне середовище.  

 

г) Зазначте колір рідини у пробірці після додавання кількох крапель індикатора 

фенолфталеїну. 

Колір  Торф’яна вода Вода з вапняних кар’єрів  

Малиновий    

Без змін   
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Завдання 2.  

Однією з важливих величин, яку вимірюють, є вологість повітря. 

 

а) З доступних джерел інформації знайдіть і запишіть, в яких одиницях 

вимірюється вологість повітря. 

 

б) Напишіть три джерела потрапляння у повітря водяної пари. 

 

Завдання 3. Склад повітря 

Із загального обсягу повітря азот становить 78%, кисень 21%, благородні гази 

0,9% та вуглекислий газ 0,04%. 

 Рис. 2. Діаграма «Склад повітря» 

 

 

На рисунку позначте цифрами або літерами складові повітря та за 

круговою діаграмою «Склад повітря» встановіть відповідність. 

 Кисень  

 Азот  

 Благородні гази 

 Вуглекислий газ 

Склад повітря
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Завдання 4. 

Водяна пара - –дин із компонентів, що викликає парниковий ефект. Однак, це 

природний парниковий газ, наявність якого в атмосфері необхідна. Інші 

парникові гази, такі як вуглекислий газ (CO2), метан (CH4) та озон (O3), також 

мають свої природні джерела, але в основному потрапляють в атмосферу 

внаслідок діяльності людини. 

 

а) Зазначте, за якої температури вода перетворюється на пару. 

А -5ºС 

Б 1000ºС 

В 100ºС 

Г -10ºС 

 

б) Укажіть, на що з зазначеного переліку, перетворюється водяна пара в 

атмосфері  

А пил, пісок, каміння 

Б тум ан, хмари, лід 

В вільний водень і кисень 

Г озон 

 

в) Позначте правильну відповідь, обравши «так» чи «ні». Конденсована водяна 

пара потрапляє на землю у формі 

                                                               Так                    Ні  

А туману                                       □                       □ 

Б дощу                                          □                        □ 

В пилу                                          □                         □ 

Г снігу                                          □                         □ 
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Чи знаєте Ви: 

а) об’єм споживання води вашою родиною? 

Так  Ні  

  

 

б) Де у вашому будинку знаходиться лічильник споживання води (лічильник 

води)?  

Так  Ні  

  

 

Завдання 6. 

Напишіть, чи вважаєте ви завдання 4 та 5 корисними. 

Так  Ні  

  

 

Тема: КРУГООБІГ КАРБОНУ 

 

Завдання 1. 

Вуглець – основний будівельний матеріал рослинних організмів. Зелені 

рослини поглинають вуглець у вигляді вуглекислого газу з води та повітря. Під 

впливом сонячного світла вуглекислий газ реагує з водою в зелених рослинах, 

утворюючи глюкозу та воду. Процес називається фотосинтезом. Частина 

вуглецю виділяється рослинами назад в атмосферу при диханні. 

Інші організми (тварини, люди тощо) отримують зв’язаний Карбон з їжею, 

наприклад, споживаючи рослини. Надалі карбоно-вмісні речовини в організмі 

перетворюються. Частина використовується для синтезу необхідних організму 

речовин, частина – виводиться з організму у вигляді відходів (сеча, кал, піт), а 

частина видихається у вигляді вуглекислого газу. 
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Після смерті рослинного чи тваринного організму та його розкладання Карбон 

переходить у ґрунт у вигляді гумусу. 

 

Позначте, де неможливо виявити речовини, що містяться у повітрі  

А у водних токах 

Б у ґрунті 

В на поверхні рослин 

Г на Сонці 

 

Завдання 2. 

Наявність речовин, що спричиняють утворення «кислотних дощів», після 

збирання опадів у пластиковий контейнер, виявляють шляхом вимірювання 

А рН за допомогою індикаторного паперу  

Б тиску барометром 

В рН віскозиметром 

Г температури термометром 

 

Завдання 3. 

Напишіть, яким найпростішим способом ви могли б виявити присутність 

у воді кислого середовища. 

  

Завдання 4. 

Наведіть три приклади місцезнаходження речовин на поверхні Землі, які перед 

цим знаходились у забрудненій атмосфері. 

 

Завдання 5. 

Пояснити парниковий ефект можна наступним чином: Частина сонячного 

світла, яке проходить через шари атмосфери, поглинається земною поверхнею. 

Земна поверхня випромінює в основному тепло. Вуглекислий газ, що міститься 
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у повітрі, екранує тепло і не дає йому можливості проникнути у космос. Таким 

чином, вуглекислий газ в атмосфері виконує функцію подібну, склу в теплиці. 

 

а) Позначте, робота чого сприяє утворенню парникового ефекту. 

 А ядерних електростанцій 

 Б теплових електростанцій 

 В автомобілів  

 Г печі, що працюють на природному газі 

 Д печі, що працюють на дровах 

Е електричного обігрівача 

 

б) Парниковий ефект на Землі послаблюється (зменшується кількість 

вуглекислого газу в атмосфері). Позначте, що сприяє цьому процесу  

 А тропічні ліси 

 Б ліси середніх широт 

 В будь-які рослини на суші 

 Г риби та інші водні тварини 

 Д тварини 

Е морські водорості 

 

Завдання 6. 

Київ/Братислава є однією з найбільш забруднених територій 

України/Словаччини 

 

а) Напишіть якомога більше джерел забруднювачів повітря в Києві/Братиславі. 

Вкажіть для кожного джерела принаймні одну забруднюючу речовину. 

 

б) З наявних джерелах інформації з’ясуйте, які райони України/Словаччини є 

найбільш забрудненими. Наведіть, принаймні, чотири приклади. 



304 

Завдання 7. 

Обміркуйте тему «Стан дорожнього руху в Києві/Братиславі» з двох 

позицій: 

а) для покращення екологічної ситуації необхідне врегулювання дорожнього 

руху; 

б) дорожній рух не впливає на екологічний стан міста. 

Запишіть три найважливіші (для вас) аргументи з обраного варіанту.  

 

Завдання 8. 

Хімія – наука про речовини та їх перетворення. Вона вивчає склад і будову 

речовин, залежність їхніх властивостей від складу й будови, умови й способи 

перетворення одних речовин в інші. Багато елементів та сполук є корисними 

для людини. Однак, деякі з них можуть бути небезпечними. 

Встановіть відповідність між назвою речовини, галуззю її використання і 

шкідливістю.  

Зміст завдання 

Сполука Використання Шкідливість 

1 
C6H6 

(бензен) 
А паливо 

а У великій кількості 

викликає забруднення 

води та ґрунтів  

2 

CH4 

Б виробництво Н2SO4, 

консервант у харчовій 

промисловості 

б Утворюється під час 

згоряння деяких видів 

палива (вугілля, мазуту) – 

утворення кислотних 

дощів. 

3 

SO2 В добриво 

в Вивільняється із звалищ 

(розкладання органічних 

відходів) – парниковий газ 

4 

NH4NO3 

Г охолоджуючий агент, 

виробництво соди, 

у вогнегасниках 

г Утворюється при 

згорянні вуглеводнів 

(вугілля, нафта) – 

парниковий газ. 

5 

СО2 

Д розчинник, 

виробництво ліків, 

барвників, пластмаси, 

вибухових речовин 

д Утворюється від 

автомобільного руху –

забруднення повітря 
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Тема: НЕБЕЗПЕКА НАВКОЛО НАС 

 

Завдання 1. 

При неповному згорянні викопного палива (вугілля, нафта та інші 

вуглеводні) утворюється СО. CO зв’язується з пігментом крові гемоглобіном 

краще, ніж O2. Таким чином, при отруєнні СО людина спочатку втрачає 

свідомість, а потім помирає від задухи. Транспорт також виробляє велику 

кількість СО. Значна кількість СО також виділяється при курінні сигарет. 

 

а) Позначте, назві якої хімічної речовини відповідає формула СО 

А вуглекислий газ 

Б діоксид сірки 

В карбон (ІІ) оксид 

Г кальцій оксид 

б) Укажіть, молекулу якої речовини позначають формулою О2. 

А кисню 

Б азоту 

В водню 

Г хлору 

 

Завдання 2. 

Уявіть, що ви потрапили до кімнати, в якій повно диму, ймовірно, від печі. 

Ви знайшли на підлозі людину, яка не реагує на ваш голос. 

Оберіть правильну поведінку у даній ситуації  

 

А Заклеїти вікна та двері в кімнаті, спробувати надати першу допомогу, а 

потім побігти по допомогу. 
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Б Заклеїти вікна і двері в кімнаті, налити воду в піч, після часткового 

гасіння спробувати надати першу допомогу і побігти за допомогою. 

В Відкрити вікна та двері, спробувати винести з кімнати непритомного 

спробувати надати першу допомогу та побігти за допомогою. 

Г Розплакатися, сісти із знайденою людиною і чекати, коли прийде ще 

хтось. 

 

Завдання 3. 

Прийнята у світі система класифікації та маркування хімічних речовин 

(УГС) (The Globally Harmonized System of Classification and Labeling of 

Chemicals (GHS))– це міжнародно узгоджений стандарт, керований ООН, який 

був створений для заміни різноманітних схем класифікації та маркування 

небезпечних матеріалів у всьому світі на єдину, зрозумілу для всіх універсальну 

систему. Основні елементи УГС включають стандартизовані критерії 

випробувань на небезпеку, універсальні сигнальні піктограми та узгоджені 

таблиці даних про безпеку, що надає інформацію людям, працюючим із 

небезпечними вантажами. Система УГС була впроваджена в законодавство ЄС. 

 

а) Чи відомі Вам приклади використання універсальних сигнальних піктограм? 

На яких виробах Ви зустрічали їх? 

 

б) Позначте для кожної з піктограм правильне пояснення 

 

A 1 Цією речовино не можна мити руки 

2 
Речовини й суміші, що мають корозійний вплив на 

метали, шкіру та очі 

3 Гострі предмети, можна порізати руки 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
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Б 
1 

Займисті, самореактивні, пірофорні речовини й суміші, а 

також ті, що реагують із водою, органічні пероксиди 

2 Небезпека розведення багаття 

3 Небезпека використання електричних пристроїв 

В 1 Отруєна риба 

2 Небезпека сплаву деревини 

3 Речовини й суміші, що шкодять довкіллю 

Г 1 Речовини й суміші, що шкодять здоров’ю 

2 Висока напруга 

3 Небезпека зварювальних робіт 

 

Завдання 4. 

Е 100, Е 199 – такі позначення можна знайти на різних типах товару, 

найчастіше продуктах харчування. Це харчові добавки – природні або 

синтезовані хімічні сполуки, призначені для введення в харчові продукти з 

метою прискорення або покращення їх технологічної обробки, збільшення 

термінів зберігання, консервування, а також надання готовим продуктам 

харчування певних кольору, запаху, смаку, консистенції. Уже в стародавні часи 

люди з’ясували, що м’ясо впольованих ними тварин зберігається довше, якщо 

його просолити. 

Що скривається за цими чисельними кодами? Кожній речовині, яка 

додається в продукти харчування, призначений код, який починається з літери 

«Е», далі йде трицифрове число ХХХ, відповідно до якого харчові добавки 

поділяються на групи. 

 

а) Чи знаєте Ви що означають чисельні коди харчових добавок, які Ви бачите 

на упаковці продуктів харчування? 
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Так  Ні  

  

 

б) Що би сталося, якби ми перестали використовувати харчові добавки? Чи 

вистачило би продуктів харчування на всіх жителів Землі? 

 

Так  Ні  

  

 

в) Користуючись доступними джерелами інформації з’ясуйте природу барвника 

(природного (П) чи синтетичного (С) походження) та його колір. Заповніть 

таблицю. 

Чисельний код 

барвника 
Походження Колір 

Е160   

Е102   

Е123   

Е140   

Е100   

 

Тема: ВІДХОДИ 

 

Завдання 1. 

В наш час широкого вжитку отримали вироби, виготовлені з пластмаси, 

які за своїми властивостями замінюють дерево, камінь, скло, порцелян, вовну, 

бавовну тощо. З пластмас виготовляють навіть кришталик ока, штучне серце (з 

пластмаси та алюмінію) та штучні суглоби (з пластмаси та металевого сплаву). 

Тотальна «захопленість» людей пластиковими виробами пояснюється 

досить просто – вони міцні, мають низьку теплову та електричну провідність, 
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не псуються під дією вологи і, що найбільш актуально в умовах економічної 

кризи, не дорого коштують. Але, незважаючи на всі плюси пластикових 

виробів, потрібно бути обережними в їх використанні. Адже всі види пластмас 

шкідливі для людини і навколишнього середовища. 

 

а) Чи збираєте Ви вдома пластикові пляшки в окремий контейнер? 

Так  Ні  

  

 

б) Опишіть процес рециклізації пластикових пляшок. 

 

в) Чи є у вашій місцевості підприємство, яке рециклізує пластмаси? Які вироби 

вони виготовляють та яким способом? 

 

г) Оберіть правильну відповідь щодо символічних позначень на пластиковій 

тарі із зазначених висловів 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Можлива кількість разів вживання 

Б Стандарт маркування типу пластику для оптимізації процесу утилізації 

та повторного використання пластмасових виробів 

В Можлива кількість років вживання 

Г Кількість літрів в упаковці 
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Завдання 2. 

В Україні щорічно викидають понад 10 млн. тон сміття, з яких тільки 

600 тисяч спалюється чи йде на вторинну переробку. Виникає логічне й 

водночас риторичне питання: «Що ж відбувається з рештою?». А решта 

захоронюється на полігонах та сміттєзвалищах, які займають понад 7% від 

загальної площі країни! 

 

а) Чи сортуєте ви вдома сміття? 

Так  Ні  

  

 

б) Чи знаєте Ви правила сортування сміття? 

Так  Ні  

  

 

в)  

 

 

В контейнер якого кольору Ви викинете: старий робочий зошит, скляну 

пляшку від соку чи молока, пластикову упаковку від нового мобільного 

телефону, старий поломаний ніж, щоденник за минулий рік, стару поломану 

дитячу залізницю, пластикову пляшку від соку чи молока, розбиту мамину 

улюблену вазу, залізну банку від пива, яку ви підібрали дорогою зі школи. 

 

Заповніть таблицю. 
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Контейнер Сміття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) Напишіть Ваше ставлення до твердження: «Сміття стає проблемою лише 

для тих, хто не вміє з ним поводитись. Для всіх інших – це товар, чималі 

гроші та реальна вигода!». 
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Додаток Е. 

 

ДЕРЖАВНА ШКІЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ 

відділ інспекційної діяльності 

Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4 

 

Звіт 

про стан включення та застосування питань екологічної освіти та 

виховання до програм шкільної освіти в основних школах СР в 2012/2013 

навчальному році 

 

Під час проведення тематичних перевірок у 244 основних школах, з яких 

232 були державними, 10 церковними, 2 приватними, контролювався стан 

включення питань екологічної освіти, як наскрізної теми, до програм шкільної 

освіти та її застосування в освіті та підготовці кадрів. 

Метою інспектування було з’ясувати, якою мірою акцент робився на 

екологічну освіту та виховання (ЕОВ) у контрольованих школах у сфері освіти 

та виховання учнів на розвиток позитивного ставлення учнів до навколишнього 

середовища. Документи та інформація, пов’язані з впровадженням екологічної 

освіти в школах, були отримані шляхом аналізу шкільних навчальних програм 

(ШНП), освітньої діяльності, їх результатів та умов, документації школи, 

матеріалів консультативних органів керівника школи, робочого плану школи, 

робочого плану координатора EОВ та класного керівника, неформального 

інтерв'ю з керівництвом школи, керівниками методологічних органів, 

педагогічним персоналом, відповідальним за координацію EОВ та оглядом 

приміщень школи. Оцінювання проводилося також на основі анкет, які були 

надіслані керівникові школи, педагогічному персоналу та учням 8 та 9 класу 

основної школи. 
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Продовження додатку Е. 

Табл. 1. Реалізація екологічної освіти в основній школі. 

№ 

п/

п 

Край 

Кількість 

перевірени

х шкіл 

Включен

ня ЕО до 

ШНП 

ШНП з 

фокусом 

на ЕО 

Окремий 

предмет 

ЕО 

1. Братиславський 12 12 9 4 

2. Трнавський 47 46 18 6 

3. Тренчанський 22 22 5 6 

4. Нітрянський 37 32 7 6 

5. Банськобистрицький 30 28 11 7 

6. Жилінський 51 50 24 4 

7. Прешовський 34 30 6 3 

8. Кошицький 11 10 3 1 

9. СР 244 230 83 37 

Найчастішою основою для впровадження змісту ЕОВ у школах в процес 

навчання (табл. 1) була специфікація цілей цієї наскрізної теми в ШНП з 

визначенням предметів, зміст яких було включено в плани в 230 основних 

школах (94,3%). ШНП з екологічною спрямованістю, з акцентом на захист і 

створення навколишнього середовища, були в 83 школах (34%). До мінімуму 

була зведена можливість використовувати вільні години для впровадження 

окремого предмету екологічної освіти та виховання. Цей варіант використали 

37 шкіл (13%), найчастіше в межах одного уроку навчання на тиждень. 

Найчастіше це були предмети – Створення навколишнього середовища, Пізнай 

та захисти, Біо-екологія, Регіональна екологічна освіта, Екологічна освіта, 

Природа і я, Подорожі по Європі, Подорож по Словаччині, Відкриття світу, 

Будинок і праця, Охорона здоров'я, Творча природа, Регіональна географія. 

Були розпрацьовані навчальні плани нового предмету, зміст навчання був 

варіабільний, оригінальний, заснований на наскрізній темі EОВ для 

відповідного рівня освіти, з урахуванням регіональної специфіки школи. 
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Продовження додатку Е. 

 

Керівники шкіл та викладачі в анкеті заявили, що наскрізна тема ЕОВ 

перекривається з усіма навчальними предметами, хоча в процесі інспектування 

це в повній мірі не підтвердилося. Найчастіше міжпредметна наскрізна тема 

EОВ була інтегрована в початковій школі в предметах Природа та суспільство, 

Мова та комунікація, Здоров’я та рух, Мистецтво та культура, у 2-й початковій 

школі для людини та природи, людини та суспільства, людини та світу та 

математична та інформаційна робота. Найменша ЕОВ була інтегрована в 

гуманітарну область і 1-й і 2-й класи початкової школи. У Школі прикладних 

наук розроблено метод реалізації ЕОВ як інтегрованої частини декількох 

предметів (88,6%) з розробкою змісту навчальних програм природничих наук, 

вітчизняної науки, біології, фізики, хімії, географії та навчальних дисциплін. 

ЕОВ на 1-му рівні входив до складу УО більшості предметів, на другому рівні 

він входив до складу предметів природознавства. З інтерв'ю з директорами та 

координаторами з'ясувалося, що більша кількість шкіл включили EОВ до 

предметів механічно по кожній темі класу. Найчастіше це була абревіатура, що 

перерахована в тематичній навчальній програмі для даної тематики. EОВ також 

була частиною реалізації інших наскрізних тем. Майже у всіх школах її зміст 

також було впроваджено в рамках наскрізної теми «Захист життя і здоров'я під 

час дидактичних ігор і цілеспрямованих вправ в природі». Екологічні курси в 

школах були лише спорадично (11,48%). 

Джерело [276]. 
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Додаток Є. 

Способи реалізації ЕОВ в рамках шкільних навчальних предметів (ШНП) 

 

 

Джерело: [204]. 
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Додаток Ж. 

 

Таб.1. Реалізація екологічної освіти в основній школі 

Спосіб реалізації ЕВ 
Кількість відповідей 

респондентів 
% 

Інтегрована частина кількох предметів 232 96 

Шкільні акції 187 77 

Екскурсії 181 75 

Цільові заходи 127 52 

Позашкільні акції 119 49 

Цікаві заходи 99 41 

Школа в природі 62 26 

Окремий предмет 36 15 

 

Таб. 2. Кількість екологічних заходів в основній школі 

Кількість екологічних заходів 

під час навчального року 

Кількість відповідей 

респондентів 
% 

Мінімально 5 екологічних акцій 128 53 

Мінімально 10 екологічних акцій 89 37 

Мінімально 15 екологічних акцій 18 7 

Не організовуємо екологічні акції 7 3 

 

Таб. 5. Зацікавленість учнів вирішенням екологічних проблем, екологічними 

темами та екологічними заходами з точки зору респондентів 

Зацікавленість учнів 
Кількість відповідей 

респондентів 
% 

так 187 77 

ні 15 6 

інше 
Лише деякі бажають 21 9 

Не завжди бажають приєднатися 19 8 
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Продовження додатку Ж. 

 

Таб. 6. Переваги позиції ЕОВ як наскрізної теми з погляду респондентів 

Переваги 
Кількість 

відповідей 

респондентів 

% 

Свобода вибору для вчителів та школи 153 63 

Можливість об’єднати формальну ЕОВ з 

неформальною 
146 60 

Можливість приєднатися до екологічних проєктів 129 53 

Зацікавленість учнів ЕОВ 48 20 

Цікавіша організація навчального процесу 23 10 

інше 0 0 

 

Таб.7. Недоліки позиції ЕОВ як наскрізної теми з погляду респондентів 

Недоліки 

Кількість 

відповідей 

респондентів 

% 

В педагогічній практиці вимагає багато зусиль на 

реалізацію, часу на підготовку 
174 72 

Суперництво ЕОВ з іншими наскрізними темами 90 37 

Недостатня кількість матерілів  90 37 

Формалізм 47 19 

Незацікавленясть учнів питаннями ЕВ 22 9 

Інше: нестача інформації про екологічні програми 18 7 

Інше: несистемний доступ 7 3 

Інше: незацікавленість деяких вчителів 7 3 
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Продовження додатку Ж. 

 

Таб. 8. Пропозиції щодо покращення ЕОВ з погляду респондентів 

Пропозиції 

Кількість 

відповідей 

респондентів 

% 

Покращити матеріально-технічне оснащення шкіл 

профільною та методичною літературою для 

здійснення ЕОВ 

220 91 

Ввести як окремий предмет 150 62 

Видати підручник для ЕОВ 95 39 

Покращити умови праці координатора ЕОВ 80 33 

Підвищення кваліфікації вчителів – семінари, робочі 

конференції безпосередньо в школі/ місті 

проживання 

55 23 

Відновити методичні дні для вчителів 48 20 

Не скорочувати кількість навчальних годин 

природничих предметів 
18 7 

Збільшити часову дотацію 15 6 

Покращити фінансову оплату праці вчителів 13 5 

Створити нові програми екологічного спрямування 10 4 

 

 

 

Джерело: [251]. 
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Додаток З. 

 

НАСКРІЗНІ ТЕМИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ 

 

Клас: сьомий 

Предмет: хімія 

Наскрізна тема Тема  

Особистісний та соціальний 

розвиток 

Що вивчає хімія 

Дослідження властивостей речовин 

ЛР1 – фільтрація 

ЛР2 – кристалізація 

Фізичні та хімічні явища 

ЛР3 – гасіння вогню діоксидом Карбону 

Екологічна освіта та 

виховання 

Зберігаємо природні ресурси 

Однорідні та неоднорідні суміші 

Осадження та фільтрація 

Вода та її види 

Забруднення повітря 

Хімічне сполучення та розклад 

Горіння, горючі речовини 

Гасіння пожеж 

Енергетичні зміни 

Швидкість хімічних реакцій 

Медіа-освіта Хімічні реакції 

Мультикультурне виховання  

Охорона життя та здоров’я Зберігаємо природні ресурси 

Хімічна лабораторія 

Суміші та хімічні речовини 

Розчини 

Вода, значення  

Підготовка питної води 

Хімічне сполучення та розклад 

Горіння, горючі речовини 

Гасіння пожеж 

Енергетичні зміни 

Швидкість хімічних реакцій 

Навички створення та 

презентації проєкту 

Види води за використанням 

Вода та повітря 
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Фактори, які впливають на швидкість 

реакції 

Регіональне виховання Природні ресурси 

Хімічна промисловість в регіоні 

Осадження та фільтрація 

Гасіння пожеж 

Дорожня освіта  

 

Клас: восьмий 

Предмет: хімія 

Наскрізна тема Тема 

Особистісний та соціальний 

розвиток 

Предмет хімія 

ЛP1 –ржавіння цвяхів 

ЛP2 –вимірювання рН розчинів 

ЛP3 – нейтралізація 

ЛP4 –електроліз розчину хлориду Купруму 

ЛP5 – кількісний перебіг реакцій 

Екологічна освіта та 

виховання 

Суміші, хімічні речовини, розчини 

Розчинність, приготування сумішей 

Хімічні реакції 

Метали, амфотерні речовини, неметали 

Кисень 

Галогени 

Залізо 

Вода 

Оксиди 

Найвідоміші кислоти 

Гідроксиди 

Солі 

Нейтралізація 

Хімічні розрахунки 

Медіа-освіта Найвідоміші елементи та сполуки 

Хімічні розрахунки 

Мультикультурне виховання Атоми та хімічні елементи 

Періодична система хімічних елементів 

Охорона життя та здоров’я Предмет хімія 

Хімічна лабораторія 

Суміші, хімічні речовини, розчини 

Розчинність, приготування сумішей 

Хімічні реакції 

Метали, амфотерні речовини, неметали 

Кисень, галогени, залізо, вода, оксиди 
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Кислоти в побуті 

Солі 

Нейтралізація 

Навички створення та 

презентації проєкту 

Водень 

Найвідоміші елементи та сполуки 

Регіональне виховання Вода 

Оксиди 

Виробництво Алюмінію 

Дорожня освіта  

 

Клас: дев’ятий 

Предмет: хімія 

Наскрізна тема Тема 

Особистісний та соціальний 

розвиток 

Частини хімічних речовин 

Кількість речовини і молярна маса 

ЛP1 –кількісний перебіг хімічних реакцій 

ЛP2 –визначення Карбону та водню 

ЛP3 –дослідження реакції сахаридів 

Алкоголі та феноли 

Наркотики 

Екологічна освіта та 

виховання 

Кількість речовини і молярна маса 

Масова частка 

Карбон та його органічні сполуки 

Галогенопохідні 

Пластмаси та синтетичні волокна 

Засоби для прибирання, прання та 

косметичні засоби 

Медіа-освіта Частини хімічних речовин 

Карбон та його органічні сполуки 

Мультикультурне виховання Вугілля, нафта, природній газ 

Охорона життя та здоров’я Безпечна праця в хімічній лабораторії 

Карбон та його органічні сполуки 

Вугілля, нафта, природній газ 

Алкани, алкени, алкіни 

Галогенопохідні 

Алкоголі та феноли 

Вуглеводи, жири, білки 

Біокаталізатори 

Пластмаси та синтетичні волокна 

Пестициди 

Ліки 
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Навички створення та 

презентації проєкту 

Здорове харчування 

Регіональне виховання Вуглеводні 

Дорожня освіта Вуглеводні 

 

Джерело: [247]. 
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Додаток И. 

 

Освітні галузі та належні до них предмети Державної освітньої програми 

для ISCED 2 

 

Освітня область Предмети 

Мова та комунікація Словацька мова та література 

Словацька мова та словацька література 

Мова народних меншин та література 

Іноземна мова 

Математика та обробка 

інформацій 

Математика 

Інформатика 

Людина та природа Фізика  

Хімія 

Біологія 

Людина та суспільство Історія 

Географія 

Громадянська позиція 

Людина і цінності Етичне виховання/ 

Релігійна освіта/ Релігія 

Людина та світ праці Техніка 

Мистецтво і культура Музичне виховання 

Арт виховання 

Здоров’я та рух Фізичне та спортивне виховання 

 

 

Джерело: [280]  
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Додаток І. 

 

Екскурсії в екологічному вихованні та їх використання в основній школі 

Словаччини 

 

Таблиця 1. Місця проведення екскурсій 

Місце проведення екскурсій Кількість відповідей (%) 

Виставки та музеї 60 

Природа 39 

Виробничі підприємства 10 

 

 

Рис. 1. Використання екскурсій в навчально-виховному процесі. 
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Продовження додатку І. 

 

Рис.2. Екскурсії, яким надається перевага щодо змісту навчання 

 

Таблиця 2. Кількість екскурсій екологічного спрямування 

Кількість екскурсій під час 

шкільного року 

% 

1 раз в році 43 

1-2 рази в році 12 

2 рази в році 23 

2-3 рази в році 11 

Більше 3 разів в році 9 
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Продовження додатку І. 

 

Рис. 3. Значущість екскурсій для екологічного виховання учнів з точки зору 

вчителів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: [137]. 
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Додаток Й.  

 

Екологізованість шкільних предметів 

Навчальний 

предмет 

Загальна 

кількість 

навчальних 

годин на 

його 

вивчення 

Загальна 

кількість тем 

(питань), що 

розглядаються 

Наявність екологічної проблематики 

в навчальному предметі 

Екологічні теми 

(питання) 

Навчальний час на 

вивчення 

Кількість 

екологічних 

питань 

% 
Кількість 

навчальних 

годин 

% 

Біологія 357 412 61 14,8 36 10 

Геграфія 340 960 115 12 36,5 10,7 

Фізика 357 412 10 2,4 6 1,7 

Хімія 272 373 11 3 7 2,5 

 

 

 

 

Джерело: [48]. 
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Додаток К. 

 

Основна школа, Májové námestie 1, Прешов 
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Продовження додатку К. 

 

 План ЕОВ на 2017/2018 навчальний рік випрацюваний згідно шкільного 

навчального плану, іновативною шкільною навчальною програмою, державною 

освітньою програмою для 1-го та 2-го рівня основної школи в Словацькій 

Республіці ISCED 1 тa ISCED 2, де ЕОВ визначена як наскрізна тема та присутня 

у всіх шкільних навчальних предметах. 

Основна мета цього плану – підвищити екологічну обізнаність вчителів 

та учнів, виховувати та навчати учнів, чутливих до екологічних проблем, та 

навчати та розвивати практичні навички учнів у галузі охорони та збереженні 

навколишнього середовища. 

Для досягнення цієї мети необхідно дотримуватися таких основних 

принципів: 

✓ Навчати учнів про навколишнє середовище – усвідомлювати місцеві, 

регіональні, національні та глобальні екологічні проблеми; 

✓ Виховувати учнів за допомогою навколишнього середовища – розвивати 

такі навички учнів, які допоможуть вирішувати проблеми навколишнього 

середовища; 

✓ Виховувати учнів для навколишнього середовища – розвивати позитивні 

позиції, заохочувати учнів брати безпосередню участь в охороні та 

покращенні навколишнього середовища. 

ЕОВ повинна надавати учням такі знання та вміння, щоб розуміти явища та 

взаємозв’язки у навколишньому середовищі, вирішувати проблеми, пов’язані з 

турботою про навколишнє середовище, його захистом та вдосконаленням. 

 

Області ЕОВ: 

Водні ресурси – вода як основа життя на Землі, використання води. 

Електрична енергія – альтернативні джерела енергії, енергозбереження. 
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Продовження додатку К. 

 

Охорона рослин та тварин – турботливий догляд за кімнатними рослинами; 

розпізнавання рослин та тварин, які знаходяться під охороною в СР; 

встановлення годівничок в околиці школи; розуміння життя як найвищої 

цінності – гуманне ставлення до природи; День Землі. 

Раціональне використання природних ресурсів – сортування сміття, 

виготовлення предметів з відходних матеріалів. 

 

Довгострокові завдання: 

– мотивувати та заохочувати учнів брати участь в екологічних змаганнях, 

Олімпіадах та проєктах; 

– мотивувати учнів до участі у мистецьких конкурсах з екологічних питань 

(відповідальний: усі вчителі); 

– заохочувати школярів до економії електроенергії та тепла, усвідомлення 

необхідності зменшення споживання води, спонукати їх до відповідального 

ставлення до шкільного майна (відповідальний: усі вчителі, координатор); 

– пропагувати екологічні теми щодо навколишнього середовища та регулярно 

їх оновлювати (відповідальний: класні керівники, координатор); 

– використовувати вихідні навчально-методичні матеріали, програми EОВ, 

доступні в бібліотеці та в Інтернеті (фільми DVD, публікації DAPHNE, 

енциклопедії, публікації екологічних закладів, комп’ютерні програми та 

Інтернет) (відповідальний: всі вчителі, координатор); 

– продовжувати організовувати школу в природі, шкільні подорожі та екскурсії 

направлені на висвітлення екологічних питань нашого краю (відповідальний: 

координатор, класний керівник); 

– підтримка екологічної та гуманної поведінки в школі (День нарцисів, Білий 

олівець, ЮНІСЕФ – тиждень блакитної кнопки ...) (відповідальний: 

координатор, класний керівник); 
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– привернути увагу учнів на годинах біології та хімії до деяких важливих дат 

екологічного календаря та обговорити їх важливість, потребу та значення з 

точки зору суспільства. (22.3. – Всесвітній день води, 1.4. – Всесвітній день 

птахів, 7.4. Всесвітній день здоров’я, 22.4. День Землі, 5.6. –Всесвітній день 

навколишнього середовища, 3.10. –Всесвітній день тварин, 16.10. – День 

захисту озонового шару, 29.12. – Всесвітній день біорізноманіття ... 

(відповідальний: координатор, класні керівники); 

– заохочувати учнів до охорони навколишнього середовища шляхом 

відокремлення вторинних відходів: збір паперу, збір використаних батарей, збір 

ковпачків SABI – створення учнівського парламенту – проведення екологічних 

спостережень щодо сортування відходів в класах, Радіорада. 

 

ПЛАН ДІЇ 

– робота над проєктами – Recyclohry; Дерево життя; Ekoalarm; MILK AGRO – 

Перероби та виграй. 

 

Вересень 

– ознайомити з планом роботи на 2019/2020 рік; 

– включити ЕОВ до тематичних навчальних планів; 

– поділ класу – правила, інформація; 

– підготовка та актуальна інформація про проєкт Recyclohry; 

– прибирання шкільного подвір’я; 

– догляд за кімнатними квітами в класах та коридорах; 

– створення трав’яної клумби в шкільному саду; 

– природна стежка на кам’яних млинах (TRNAVA); 

– 21 вересня «День без автомобіля» 
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Жовтень 

– «Що нам подарувала осінь» – теоретичні та практичні заходи, спрямовані на 

ознайомлення з осінньою природою, збиранням листя; збирання природних 

матеріалів та фруктів, створення еко-плакатів та дошок для повідомлень; 

– осіння виставка фруктів та овочів (1-й етап); 

– Еко-ігри; 

– 2 жовтня – всесвітній день худоби (екскурсія на ферму) 

– 04.10 Всесвітній день тварин 

Проєкти: Піклування про тварин взимку, Будівництво та розміщення годівниць 

для птахів з тетрапаку (утилізація) як частина проєктних робіт на уроках 

біології; 

– «Ліс нашими (дитячими) очима» – малюнки рослин та тварин, дошки з 

рекламою, прикраса інтер’єру школи; виготовлення годівниць для птахів та 

встановлення (з камерою) в зоні відпочинку навколо школи; 

– посадка рослин на присадибній шкільній ділянці; 

– реєстрація на проєкт-змагання MILK AGRO – Перероби та виграй, оновлення 

членства в проєкті Дерево життя; 

– засідання учнівського парламенту. 

 

Листопад 

– дегустація трав’яних чаїв (використання в оздоровчих цілях); 

– участь у проєкті та заходах Recyklohier; 

– виготовлення ялинкових прикрас на уроках образотворчого мистецтва та 

праці для прикраси шкільного інтер’єру; 

– Різдвяна пошта – виготовлення листівок. 
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Грудень 

– «Різдвяна композиція» – збереження традицій, використання природних 

матеріалів та вторинних; 

– виготовлення ялинкових прикрас для прикраси ялинки та інтер’єру школи; 

– виготовлення дерева «Різдвяні історії»; 

– 10 грудня – День прав людини; 

– «Зберігаємо електроенергію» – способи економії електроенергії в школі та 

вдома. 

Січень 

– підгодівля тварин взимку (прогулянка); 

– участь у проєкті та заходах Recyklohier; 

– як правильно сортувати сміття (обговорення); 

– посів насіння овочів для розсади. 

 

Лютий 

– складання концептуальних карт на такі теми: ліс, вода, природа, тварини ...; 

– проєкти: Мінеральні води Словаччини, Печери СР, Вплив сполук міді на ріст 

рослин – складання інформаційного табло та проєкти із заданою темою на 

уроках хімії. 

 

Березень 

– 22 березня – всесвітній день води – «Блакитне життя»; 

– «Блакитне життя» – шкільний мистецький конкурс – водна тема; 

– сприяти благоустрою шкільних приміщень та класів – прикрашання квітами; 

– вирощування овочів на шкільних ділянках для прямого споживання учнями в 

школі; 

– спостерігати за птахами, які прилітають з тепліших країн до Словаччини; 
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– підготовка матеріалу до шкільного проєкту «Хвилює мене... або я не ношу 

пластикові пакети»; 

– проєкти: Озонова діра, Кислотний дощ, Парниковий ефект, Смог – 

виготовлення дошки проєктів в рамці предмету Хімія. 

 

Квітень 

– «Ліс, який живе» - дошка оголошень, обговорення, спільна робота присвячена 

лісовим мешканцям, дидактичні ігри, розмальовки, ІКТ; 

– Ліс, який живе – шкільний мистецький конкурс; 

– 1 квітня – всесвітній день птахів; 

– 7 квітня – всесвітній день здоров’я, День нарцисів; 

– 22 квітня – День Землі – заходи, прибирання навколо ареалу школи; 

– перенесення метеостанції із шкільного саду до зони відпочинку навколо 

школи; 

– перевірка шкільних майданчиків, газонів та декоративних дерев. 

 

Травень 

– 03 травня – День Сонця – Сонце як необхідне джерело енергії для життя на 

Землі; 

– участь у проєкті та заходах Recyklohier 

Проєкти: Вплив радіоактивного випромінювання на майбутні покоління 

/популяризація ЕОВ серед учнів шляхом створення дошки оголошень та 

проєктів за даною тематикою в рамках предметів Біологія та Хімія/; 

Проєкт – Як я можу сприяти поліпшенню екологічної ситуації - – рамках 

предмету Біологія та Хімія. 
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Червень 

– довкілля та його значення – обговорення; 

05,06. – Всесвітній день навколишнього середовища "Щ« правильно і 

неправильно?" »а основі зібраного матеріалу (фотографії, тексти, малюнки) 

правильне і неправильне ставлення людини до природи; 

– 8 червня – Всесвітній день океанів; 

– 5 червня – Всесвітній день навколишнього середовища; 

– 21 червня – Всесвітній день китів; 

– оцінка ЕОВ діяльності, що проводиться протягом шкільного навчального 

року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: [257]. 
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Таб. 1 Найчастіше вживані методи ЕОВ 

Методи ЕОВ 
Кількість відповідей 

респондентів 
% 

Традиційні рівномірні та активізуючі 

навчальні методи 
82 59 

Активізуючі методи (інсценування, 

ситуативні, ігри, дискусії, вирішення 

проблем) 

51 36 

Традиційні навчальні методи 

(викладово-ілюстративний та 

репродуктивний) 

7 5 

 

Таб. 2 Активізуючі методи вживані в процесі ЕОВ 

Активізуючі методи 
Кількість відповідей 

респондентів 
% 

Ігри/дидактичні ігри 132 94 

Методи дискусії: дискусія, метод 

цілеспрямованих питань 
125 89 

Методи вирішення проблем 104 74 

Методи інсценування/ рольові ігри 52 37 

Ситуативні методи 48 34 

 

Таб. 3 Фактори, які впливають на вибір активізуючих методів 

Фактори, які впливають на вибір 

активізуючих методів 

Кількість відповідей 

респондентів 
% 

Мета навчально-виховного процесу 114 81 

Кількість навчального матеріалу на 

уроці 
98 70 

Зміст навчання 85 61 

Матеріально-технічне обладнання 

школи 
65 46 

Вікові особливості учнів (фізичні, 

психічні) 
44 31 

Рівень підготовки учнів 32 23 

Кількість учнів в класі 21 15 

Інші (вкажіть): атмосфера в класі 8 6 
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Джерела інформації Кількість відповідей 

респондентів 
% 

Види діяльності створюю самостійно 82 59 

Інтернет 78 56 

Існуючі підручники, збірники  65 46 

Популярно-наукова література 58 41 

Перебирання досвіду у колег 34 24 

Практичні семінари 28 20 

Інші 0 0 

 

Таб. 5 Переваги активізуючих методів в ЕОВ 

Переваги 
Кількість відповідей 

респондентів 
% 

Розвиток комунікативних навичок 88 63 

Підвищення мотивації до навчання 73 52 

Розвиток незалежності 61 44 

Розвиток навичок колективної 

роботи 
58 41 

Розвиток творчого мислення 38 27 

Розвиток логічного мислення 45 32 

Збільшення зацікавленості учнів 

навчальним матеріалом 
27 19 

 

Таб. 6 Недоліки активізуючих методів в ЕОВ 

Недоліки 

Кількість 

відповідей 

респондентів 

% 

Вимагає багато часу 99 71 

Потребує довготривалої підготовки 84 60 

Менше пробраного матеріалу ніж при 

класичній формі викладання 
78 56 

Учні повинні вже володіти матеріалом для 

розв’язання поставленого завдання 
15 11 

Вимагає більше зусиль для підтримання 

дисципліни в класі 
9 6 

Необхідна підготовка роздаткових матеріалів 33 24 

 

Джерело: [251]. 
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Пропозиції для проєктів 

 

Транспорт та парниковий ефект 

За результатами опитування Eurobarometra, які опублікувала Європейська 

комісія в 2011 році, випливає, що більше двох з трьох європейців вважають 

зміну клімату за дуже велику проблему. З’ясуйте, який вплив має транспорт на 

парниковий ефект. Запропонуйте спосіб, яким би можна було зменшити емісію 

парникових газів від транспорту. 

  

Нафта та вироби з неї 

З’ясуйте, які продукти та товари виробляються з нафти; яке вони мають 

значення для життя людини? Вкажіть, як може видобування, переробка та 

транспортування нафти та виробів з неї завдавати шкоди навколишньому 

середовищу. Як можна уникнути цих небажаних наслідків? 

 

Озоновий шар та озонова діра 

 Поясніть причини виникнення озонової діри, вкажіть наслідки для життя 

на Землі. Які виробництва у вашому регіоні сприяють порушенню озонового 

шару, яким чином? Запропонуйте способи, як можна запобігти цьому. Могли би 

до цього приєднатися підприємства у вашому регіоні? Яким чином? Як ви 

особисто можете сприяти зменшенню порушення озонового шару? 

 

Алкоголь – мітла людства 

Алкоголь – речовина, яка викликає залежність, небезпечна отрута. 

Алкоголіком людина стає легко, непомітно. Спочатку вживання алкоголю стає 

звичкою, а потім потребою. Алкоголь – наркотик, від якого у людини виникає  
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залежність. Лікування алкогольної залежності складне – успішність 

протиалкогольного лікування становить біля 20 %. 

З’ясуйте, які властивості має алкоголь. З яких причин люди піддаються 

алкоголю? Який негативний вплив має алкоголь не лише на того хто його 

вживає, але й на його родину? Від яких факторів залежить успішність 

протиалкогольного лікування? 

 

Цукор 

В повсякденному житті використовуємо слово «цукор» для назви білої 

кристалічної речовини з виразним солодким смаком, добре розчинною у воді. 

Цукор у нас з давніх часів виробляється з цукрового буряку, тому називається 

цукор буряковий. В тропічних країнах цукор виробляється з цукрової тростини, 

такий цукор називається цукор тростинний. Склад бурякового і тростинного 

цукрів є однаковим, тому в хімії обидва цукри, незалежно від їхнього 

походження, мають назву сахароза. 

З’ясуйте, в яких містах вашої країни виробляється цукор, опишіть спосіб 

його виробництва. Порівняйте кількість споживання цукру у вашій країні та у 

світі. Зосередьте також увагу на значенні цукру для людського організму та 

небезпеку від його надмірного споживання. 

 

Жири та їх місце в нашому харчуванні 

 Людський організм не може обійтися без жирів, тому що жири виконують 

багато важливих функцій. Довгострокове суворе обмеження споживання жирів 

та олії проявляється недостатком вітамінів, розчинних в жирах, які є важливими 

для здоров’я людського організму – А, D, E та K, коливанням рівня гормонів, 

ослабленням загального імунітету. 

А) Холестерол в людському організмі 



340 

Продовження додатку М. 

 

Холестерол – жир, з відносно складними молекулами, що містить декілька кіл 

вуглецевих атомів. Є основним будівельним матеріалом для клітинних 

мембран, організм його потребує наприклад при утворенні статевих гормонів та 

жовчних кислот. 

Дуже спрощено можна сказати, що холестерол поділяється на «хороший» 

(HDL – ліпопротеїни високої щільності) та «поганий» (LDL – ліпопротеїни 

низької щільності). Збільшена кількість «поганого» холестеролу сприяє його 

осіданню на стінках кровоносних судин, «хороший» холестерол має навпаки, 

охоронну функцію. В крові людини встановлюється кількість HDL холестеролу, 

LDL холестеролу та загальний холестерол, який розраховується по кількості 

обох типів холестеролу. Рекомендована концентрація загального холестеролу в 

крові людини має бути менша як 5,2 ммоль/л. 

З’ясуйте вплив холестеролу на здоров’я людини та опишіть можливі 

шляхи зниження його концентрації в крові. 

В) Маргарини в нашій їжі 

Історія виникнення маргарину бере початок з XIX століття. Саме в 1813 році 

вперше з'я’илося дане слово, з моменту відкриття «маргаринової кислоти», яку 

виявив французький вчений Мішель Ежен Шеврель. Дослівно «маргарин» в 

перекладі з грецького означає «перлина». 

В 1860 р. Імператор Франції Наполеон III Бонапарт пообіцяв дуже щедро 

винагородити того, хто вигадає дешевшу, але хорошу заміну вершковому 

маслу, щоб збройні сили держави могли дозволити собі купити поживний і 

доступний продукт, ідентичний натуральному. У тому ж році французький 

хімік Іполит Меже-Мурье винаходить новий вершковий продукт на основі 

яловичого жиру і назває його олеомаргарин. У ті часи такий маргарин за 

харчовими цінностями взагалі не поступався вершковому маслу, але при цьому  
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коштував набагато дешевше. Однак спосіб його рафінування був недостатньо 

відпрацьованим, тому десять років потому, вже в США, його вдосконалили, що  

значно збільшило обсяг його продажу. Трохи пізніше, завдяки процесу 

гідрогенізації, рафінації та дезодорації олій, стало можливим перетворювати 

рідкі масла в тверді жири. 

З’ясуйте, яким способом виробляються маргарини в наш час. Яке 

значення маргаринів в нашій їжі? Порівняйте думки щодо споживання масла та 

маргарину. 

 

Чи правильно ми харчуємося? 

 В харчуванні найчастіше ми припускаємося таких помилок: переїдаємо, 

їмо багато жирної їжі, їмо багато солодкого, багато соленого, їмо мало 

клітковини та вітамінів. Тиждень записуйте, яку їжу та напої ви вживаєте. 

З’ясуйте, яка кількість жирів, цукрів та білків в їжі, яку ви вживаєте. Знайдіть в 

літературі або в інтернеті харчову піраміду та порівняйте склад вашого 

недільного споживання продуктів. Порівняйте свої навички в харчуванні із 

основами здорового харчування. Оцініть, яких продуктів ви би мали вживати 

більше або менше, поясніть чому. Запропонуйте спосіб, як виправити набуті 

«грішки» і почати харчуватися правильно. Хто такі вегетаріанці, а хто такі 

вегани? 

 

Правила здорової засмаги 

 Шкіра є найбільшим органом людського тіла. Про її захист ми повинні 

завжди дбати, особливо при перебуванні на відкритому сонці. Чому кажуть, що 

сонце лікує? Що ми отримуємо, знаходячись на сонці? І навпаки, як може 

нашкодити тривале перебування на сонці. Які засоби треба використовувати для 

захисту шкіри від надмірного сонячного випромінювання? Чому важливим є  
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правильно підібрати UV ступінь охоронного фактору? Напишіть правила, яких 

ми повинні дотримуватися для правильної здорової засмаги. 

 

Не дамо шансу наркотикам 

 Під наркотиками ми розуміємо будь-яку речовину, яка потрапляючи в 

організм, може змінити одну або більше його життєвих функцій. Наркотиком  

в цьому випадку є не тільки кокаїн, героїн, але також кава, алкоголь та ще цілий 

ряд природних речовин. Окрім цього, до цієї групи належать деякі ліки, 

синтетично вироблені речовини та органічні розчинники. 

 Незважаючи на те, що зловживання наркотиками стало однією з 

найгостріших світових проблем XX ст., досвід вживання людьми наркотичних 

речовин вимірюється тисячоліттями. Початково вживання наркотиків було 

пов'язане з релігійними та побутовими звичаями. Багато тисяч років тому 

наркотики почали використовуватись служителями різних релігій для 

досягнення стану містичного екстазу при виконанні культових обрядів та 

ритуалів. Першою рослиною з психоактивними властивостями, про яку є згадка 

в історії, був мак. Ще 5000 років тому його використовували шумери, які жили 

на землях Месопотамії (сучасний Ірак). На глиняних табличках, які були 

знайдені через століття в Ниппурі, залишились рекомендації щодо 

приготування та вживання опіуму. Про гашиш як ліки від кашлю та проносу 

говориться в 2737 р. до Н. Е. в лікувальнику китайського імператора Шен-Нуна, 

складеному ще в стародавньому Китаї. Гашиш використовувався як 

знеболювальний засіб при хірургічних операціях, в Індії він також 

використовувався як ліки. 

 Часто вживати наркотики починають зовсім випадково, через цікавість. 

Молодь «знайомиться» з наркотиками на дискотеках і вечірках, в компанії з 

друзями. Існують й інші причини збільшення кількості наркоманів, а саме:  
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економічна криза, безробіття, проблеми в особистому житті. Все це змушує 

людину за допомогою наркотиків шукати «кращого життя», але це життя без 

майбутнього. Які види зайнятості ви б порадили своїм одноліткам, щоб вони не 

відчували нудьгу, мали інтерес до досягнення цілей, мету. Важливо пам’ятати,  

що наркоманія - –е важке захворювання, що завдає серйозної шкоди здоров'ю’ 

призводить до деградації особистості, інвалідності і смерті в молодому віці. 

Які наркотичні засоби є легальними, а які нелегальними? Що ви думаєте про 

людей, які вживають наркотики? 

 

Знаємо, що їмо? 

 Е 100, Е 199 – такі позначення можна знайти на різних типах товару, 

найчастіше продуктах. Це харчові добавки – природні або синтезовані хімічні 

сполуки, призначені для введення в харчові продукти з метою прискорення або 

покращення їх технологічної обробки, збільшення термінів зберігання, 

консервування, а також надання готовим продуктам харчування певних 

кольору, запаху, смаку, консистенції. Уже в стародавні часи люди з’ясували, що 

м’ясо впольованих ними тварин зберігається довше, якщо його просолити. 

 Що скривається за цими чисельними кодами? Кожній речовині, яка 

додається в продукти харчування, призначений код, який починається з літери 

«Е», далі йде трицифрове число ХХХ, відповідно до якого харчові добавки 

поділяються на групи. 

 

Завдання: 

1. В інтернеті або літературі знайдіть інформацію про склад «ечок». Яка 

хімічна назва цих речовин? 
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2. Знайдіть чисельні коди на продуктах харчування, які ви вживаєте. В яких 

з них найбільше «ечок»? Розсортуйте чисельні коди з обгорток вибраних 

товарів в групи відповідно до їх функції. 

3. Проведіть в школі анкетування «Чи знаєте Ви що означають чисельні 

коди харчових добавок в продуктах харчування?» 

4. Що би сталося, якби ми перестали використовувати харчові добавки? Чи 

вистачило би продуктів харчування на всіх жителів Землі? 

5. Проведіть дискусію на тему «Позитивні та негативні наслідки 

використання харчових добавок». 

 

Рециклізація пластмас 

Отримайте відповіді на запитання одного з трьох робочих планів – 

«Журналістів», «Детективів» чи «Пересічних громадян», та свою групову 

працю презентуйте перед іншими учнями. 

 

Робочий план для «Журналістів» 

Візьміть на себе роль відомих журналістів, які хочуть зрозуміти корінь 

проблеми та розкрити, що за нею криється. Вашим завданням буде проникнути 

в систему позначень, з якими в сучасності ми стикаємося на обгортках товарів. 

Мало хто знає що яке позначення означає та чи правдиву інформацію 

виробники вказують на упаковці товару. Вашим завданням буде з’ясувати 

правду та розповісти про це на шпальтах газет. 

 

Завдання: 

1. Огляньте дома різні упаковки продуктів харчування, пластикові пакети, 

коробки тощо, знайдіть на них різні типи трикутників та інші подібні 

позначення. 



345 

Продовження додатку М. 

 

2. Відліпіть ці позначення або перемалюйте на аркуш паперу. 

3. Знайдіть в літературі що означає дане позначення та як утилізують дану 

пластикову упаковку. 

4. Спробуйте довідатися, як утилізують упаковку у вашому місті. 

5. Намалюйте комікс – «З життя пластмасових пляшок». 

6. Сфокусуйтеся на сортуванні відходів та спробуйте відповісти на 

запитання «Що станеться з пластиковою пляшкою, яку вкинути в 

контейнер для сортування відходів?». 

7. Як виробляються пластмаси? Опишіть два способи виробництва 

пластмас. 

 

Робочий план для «Детективів» 

Завдання: 

1. З’ясуйте, які вигоди та невигоди мають скляні та пластикові пляшки. Дані 

занесіть в таблицю. 

2. Порівняйте життєвий цикл скляної та пластикової пляшки та спробуйте 

ці цикли проілюструвати графіками. 

3. Як реалізується процес рециклізації скляних та пластикових пляшок? 

4. Знайдіть у вашій місцевості підприємство, яке рециклізує пластмаси та 

з’ясуйте які вироби вони виготовляють та яким способом. 

5. За який час в природі розкладається папір, скло та пластмаса? 

6. Заглибтеся в історію та з’ясуйте хто перший виготовив пластмасу та яку 

дав їй назву. 

7. Як виробляються пластмаси? Опишіть два способи виробництва 

пластмас. 
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Робочий план для «Пересічних громадян» 

Ця група буде представляти пересічних громадян, які намагаються 

розібратися в сортуванні побутових відходів. Вашим завданням є з’ясувати, 

які типи контейнерів для сортування побутових відходів існують, що в них 

можна викидати, а які побутові відходи ні в якому разі не можна вкидати до 

контейнерів. 

Завдання: 

1. Які типи контейнерів існують для сортування побутових відходів? 

2. Намалюйте таблицю, в якій буде перелік побутових відходів та вказано, 

які з них можна викидати до контейнерів для сортування побутових 

відходів, до яких саме, а які ні. До кожного з них наведіть ще по п’ять 

прикладів. 

 

Інтернет видання 

Пластики 

http://matnet.sav.sk/index.php?ID=504 

https://www.triedenieodpadu.sk/plasty/ 

http://chemistry.elmhurst.edu/vchembook/400polymers.html 

http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/11-

2008/pdf/144-146.pdf 

http://kekule.science.upjs.sk/chemia/digitalna_kniznica/assets/data/pl

asty2.pdf 

http://www.matnet.sav.sk/index.php?ID=483 

Косметич

ні вироби 

http://www.sossenica.sk/index.php?menu=proj-PDA 

http://kekule.science.upjs.sk/chemia/kuch/CHBZ3.html 

Засоби 

для 

прання 

http://www.hschickor.de/animat.htm 

Наркотич

ні 

речовини 

https://www.substitucna-liecba.sk/rozdelenie-drog 

 

Джерело: [332]. 

  

http://matnet.sav.sk/index.php?ID=504
https://www.triedenieodpadu.sk/plasty/
http://chemistry.elmhurst.edu/vchembook/400polymers.html
http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/11-2008/pdf/144-146.pdf
http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/11-2008/pdf/144-146.pdf
http://kekule.science.upjs.sk/chemia/digitalna_kniznica/assets/data/plasty2.pdf
http://kekule.science.upjs.sk/chemia/digitalna_kniznica/assets/data/plasty2.pdf
http://www.matnet.sav.sk/index.php?ID=483
http://www.sossenica.sk/index.php?menu=proj-PDA
http://kekule.science.upjs.sk/chemia/kuch/CHBZ3.html
http://www.hschickor.de/animat.htm
https://www.substitucna-liecba.sk/rozdelenie-drog
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Приклади лабораторних робіт. 

 

Лабораторна робота № 1. 

«Консервування овочів» 

 

Завдання: Вивчити та порівняти консервуючі властивості різних речовин. 

Обладнання: Пробірки, штатив для пробірок, фольга, ножиці, шпатель. 

Реактиви: сорбінова кислота, бензойна кислота, Натрію хлорид, оцет, вода, 

шматочки овочів. 

 

Хід роботи: 

1. Підготуйте 5 пробірок. 

2. В кожну пробірку киньте шматочок 

вибраного овоча. 

3. В кожну пробірку долийте води так, 

щоб прикривала шматочок овоча. 

4. В першу пробірку додайте на шпателі невелику кількість сорбінової 

кислоти. 

5. В другу пробірку додайте таку ж кількість бензойної кислоти, в третю 

хлориду Натрію, а в четверту оцту. 

6. П’яту пробірку використовуйте для порівняння. 

7. Пробірки накрийте фольгою. 

8. Пробірки вкладіть в штатив і залиште на декілька днів. 

9. Порівняйте консервуючі властивості кожної з речовин. 

 

Висновки із спостереження та оцінка результату 

Опишіть зміни, які ви помітили під час проведення експерименту. 
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Наявність речовин: _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

перешкодила бродінню та подальшим процесам розкладання. 

Як узагальнення висновків з експерименту, можете про речовини 

________________________________________________________________ 

стверджувати, що вони мають ________________________ властивості. 

 

1) З обгортки різних продуктів харчування випишіть чисельні коди тих 

речовин, які були використані при консервуванні. За допомогою 

таблиці ідентифікуйте хімічну назву цих речовин. Якщо на обгортці 

вказані хімічні назви консервуючих речовин, за допомогою таблиці 

визначте, яким чисельним кодом можна їх позначити. 

2) Назвіть інші відомі вам способи консервування продуктів. 

3) Назвіть ризики для здоров’я при деяких способах консервування 

харчових продуктів. 

 

Лабораторна робота № 2. 

«Харчові барвники» 

 

Теоретичні відомості: Паперова хроматографія – хроматографічний метод 

розділення й аналізу сумішей речовин, заснований 

на їхньому розподілі між рухомою і нерухомою 

фазами; як носій нерухомої рідкої фази 

використовують папір. Метод запропонований 

англійськими вченими А. Мартіном та Р. Сінгом в 

1941 р. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%80_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81_%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%B3
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Завдання: Хроматографічне розділення барвників, якими пофарбовані 

цукерки. 

Обладнання: Пробірки, штатив для пробірок, мірний циліндр, фільтрувальний 

папір, скляний капіляр, годинникове скло, ножиці. 

Реактиви: Етиловий спирт, вода, розчин аміаку, цитрат Натрію, цукерки 

LENTILKY. 

 

Хід роботи: 

1. Найперше – підготуйте собі розчини барвників, якими пофарбовані 

цукерки. Для цього: 

a. влийте в пробірку 1 мл водного розчину етанолу (4 частини 

етанолу, 1 частина води); 

b. потім в пробірку покладіть цукерку та залишіть на деякий час, 

щоб фарбник розчинився; 

c. розчин перелийте на годинникове скло і дайте час випаритися 

етанолу. 

2. Зберіть прилад для проведення аналізу методом паперової хроматографії, 

як показано на рисунку 5. 

3. Приготуйте розчин, який складається з 15 частин води, 4 частин розчину 

аміаку та кількох крапель 2 % розчину цитрату Натрію. Налийте розчин в 

скляну посудину так, щоб дно посудини було прикрите на 1 см. 

4. На полосці фільтрувального паперу проведіть лінію старту, відступивши 

2 см. 

5. На лінію старту за допомогою скляного капіляра декілька раз нанесіть 

розчин барвника так, щоб було чітко видно кольорову пляму. Залишіть 

фільтрувальний папір з нанесеним барвником на деякий час для 

просушування. 
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6. Покладіть папір в прилад (установку) для проведення аналізу методом 

паперової хроматографії, як показано на рисунку 5, прикрийте кришкою. 

Спостерігайте як рухається фронт розчинника вгору, витягніть папір з 

установки, коли фронт розчинника наблизиться до краю фільтрувального 

паперу на 2 см, залиште на деякий час, щоб він просушився. 

 

 

Рис. 5. Прилад для проведення аналізу методом паперової хроматографії  

 

Висновки із спостереження та оцінка результату 

 Опишіть зміни, які ви помітили під час проведення експерименту. 

Деякі барвники утворені з ___________________________ компонентів. 

Якщо узагальнити висновки спостереження, то про барвники можемо 

стверджувати, що вони утворені однією або __________________________. 

 

1. За допомогою інформації з обгорток різних товарів за 

допомогою таблиці ідентифікуйте, якими барвниками вони були 

пофарбовані. 

2. Напишіть, де зустрічаються природні барвники: хлорофіл, 

антоціанін, каротин. 

 

 



351 

Продовження додатку Н. 

 

Лабораторна робота № 3. 

«Кофеїн в речовинах навколо нас» 

 

Теоретичні відомості: 

Сублімація – процес переходу речовини із твердого стану в 

газоподібний, оминаючи рідку фазу. Сублімація характерна, 

наприклад, для елементарного йоду I 2, який за нормальних 

умов не має рідкої фази: чорні з блакитним відливом 

кристали відразу перетворюються (сублімують) в газоподібний молекулярний 

йод. Відомий приклад сублімації – перетворення льоду в пару – мокра білизна 

висихає на морозі. 

 

Завдання: Виявити наявність кофеїну в продуктах харчування, спостерігати за 

явищем сублімації. 

Обладнання: чашка Петрі, тринога, керамічна сітка, спиртівка, сірники, 

мікроскоп, вата. 

Реактиви: чорний або зелений чай, кава, лід. 

 

Хід роботи 

1. В чашку Петрі насипте ложечкою невелику кількість (0,5 г) чорного чаю 

та покладіть на триногу з керамічною сіткою. 

2. Чай прикрийте іншою чашкою, на яку зверху 

покладіть шматочок вати з льодом. 

3. Обережно нагрівайте вміст чашки Петрі, 

використовуючи спиртівку (рис. 6). 

4. Спостерігайте утворення пару, який при 

охолодженні знову перетворюється на тверду речовину – десублімує. 

http://znaimo.com.ua/%D0%99%D0%BE%D0%B4
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Рис. 6. Установка для визначення кофеїну 

 

5. Кристали, які з’явилися, збираємо і досліджуємо їх під мікроскопом. 

6. Замалюйте в зошит структуру кофеїну. 

7. Проведіть повторний експеримент замінивши на продукт, який не містить 

кофеїну (кава без кофеїну). 

Висновки із спостереження та оцінка результату 

Опишіть у зошит зміни, які ви спостерігали під час проведення експерименту 

Кристали кофеїну _______________________ кольору. 

При проведенні експерименту з речовинами, які не містять кофеїн 

________________________________________________________________. [] 

 

Лабораторна робота № 4. 

«Приготування содової води в домашніх умовах» 

 

Теоретичні відомості: Оцтова кислота – слабка кислота. 

Але вона здатна витісняти більш слабкі кислоти з їх солей. 
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Завдання: добування вуглекислого газу СО2 в домашніх умовах 

Обладнання:апарат для добування вуглекислого газу, лабораторна ложечка, 

мірний циліндр 

Реактиви: оцет, харчова сода, порошок для печива, кухонна сіль 

 

Хід роботи 

1. В колбу ложечкою насипаємо невелику кількість харчової соди. 

2. Доливаємо біля 20 мл оцту, колбу швиденько закриваємо пробкою. 

3. Спостерігаємо за перебігом реакції в колбі та виділенням вуглекислого 

газу (пробулькування у ванні з водою). 

 

 

Рис. 7. Прилад для приготування домашньої содової води 

 

4. Після закінчення реакції, вимийте колбу та повторіть експеримент з 

порошком для печива та кухонною сіллю. 

 

Висновки із спостереження та оцінка результату 

Опишіть зміни, які ви помітили під час проведення експерименту. 

Доповніть таблицю 
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Напишіть рівняння реакції взаємодії оцтової кислоти з гідрокарбонатом 

Натрію 

_________________________________________________________ 

 

 

Спробуйте пояснити, чому бульбашки вуглекислого газу у воді 

через деякий час зникли. 

 

 

Джерело: [268] 
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Твердження 1. «Під час навчання в університеті мною отримано 

достатню кількість знань екологічного змісту». 

Варіанти відповідей Кількість відповідей % 

Однозначно «Так» 38 19 

Скоріше «Так» 103 51,5 

Не знаю 6 3 

Скоріше «Ні» 51 25,5 

Категорично «Ні» 2 1 

 

Твердження 2. «Під час навчання в університеті крім професійної 

підготовки мною отримано і знання екологічного аспекту в хімії» 

Варіанти відповідей Кількість % 

Однозначно «Так» 42 21 

Скоріше «Так» 104 52 

Не знаю 6 3 

Скоріше «Ні» 46 23 

Категорично «Ні» 2 1 

 

Твердження 3. «Під час навчання в університеті мною отримано 

достатню методичну підготовку для внесення екологічної складової в шкільний 

курс хімії». 

Варіанти відповідей Кількість % 

Однозначно «Так» 42 21 

Скоріше «Так» 79 39,5 

Не знаю 17 8,5 

Скоріше «Ні» 56 28 

Категорично «Ні» 6 3 

 

Твердження 4. «Для майбутніх вчителів хімії важливим є отримати у ВНЗ 

і екологічну підготовку» 

Варіанти відповідей Кількість % 

Однозначно «Так» 154 77 

Скоріше «Так» 43 21,5 

Не знаю 1 0,5 
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Скоріше «Ні» 2 1 

Категорично «Ні» 0 0 

 

Твердження 5. «Екологічний підхід є поширеним в освіті та вихованні, 

необхідний для впровадження під час вивчення хімії в основній школі» 

Варіанти відповідей Кількість % 

Однозначно «Так» 129 64,5 

Скоріше «Так» 63 31,5 

Не знаю 4 2 

Скоріше «Ні» 4 2 

Категорично «Ні» 0 0 

 

Твердження 6. «Державна освітня програма по хімії для основної школи є 

достатньо адаптована для інтеграції тем екологічного виховання в предмет 

«Хімія»» 

Варіанти відповідей Кількість % 

Однозначно «Так» 26 13 

Скоріше «Так» 112 56 

Не знаю 13 6,5 

Скоріше «Ні» 48 24 

Категорично «Ні» 1 0,5 

 

Твердження 7. «Сучасні підручники хімії для основної школи включають і 

екологічний підхід під час вивчення хімії» 

Варіанти відповідей Кількість % 

Однозначно «Так» 31 15,5 

Скоріше «Так» 101 50,5 

Не знаю 12 6 

Скоріше «Ні» 54 27 

Категорично «Ні» 2 1 

 

Твердження 8. «Для інтеграції екологічної освіти та виховання до 

предмету «Хімія» в основній школі для вчителів є достатньо додаткових 

методичних матеріалів» 

Варіанти відповідей Кількість % 

Однозначно «Так» 25 12,5 
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Скоріше «Так» 73 36,5 

Не знаю 16 8 

Скоріше «Ні» 82 41 

Категорично «Ні» 4 2 

 

Твердження 9. «Для більш інтенсивної інтеграції екологічної освіти та 

виховання до предмету «Хімія» в основній школі вчителі мають можливість 

навчання на курсах, семінарах та ін. можливості» 

Варіанти відповідей Кількість % 

Однозначно «Так» 60 30 

Скоріше «Так» 87 43,5 

Не знаю 19 9,5 

Скоріше «Ні» 33 16,5 

Категорично «Ні» 1 0,5 

 

Твердження 10. «Чи підтримали Ви б пропозицію створення окремого 

предмету «Екологічне виховання та освіта» (або інша назва) в основній 

школі?» 

Варіанти відповідей Кількість % 

Однозначно «Так» 80 40 

Скоріше «Так» 63 31,5 

Не знаю 13 6,5 

Скоріше «Ні» 35 17,5 

Категорично «Ні» 9 4,5 

 

Таблиця 3.14 

Відповіді на питання другого блоку анкети «Чи погоджуєтесь Ви з 

наступними поясненнями існуючої проблеми інтегрування екологічної 

освіти та виховання в курс хімії в основній школі?» 

Пояснення 

існуючої 

проблеми 

Однозначно 

«Так» 

Скоріше 

«Так» 

Не знаю Скоріше 

«Ні» 

Категорично 

«Ні» 

N % N % N % N % N % 

Недостатня 

кількість часу на 

уроці 
82 41 97 48,5 2 1 15 7,5 4 2 

Недостатня 

часова дотація 
105 52,5 74 37 6 3 15 7,5 0 0 



358 

предмету 

«Хімія» в 

основній школі 
Важкий зміст 

державної 

програми 

«Хімія» в 

основній школі 

42 21 75 37,5 6 3 75 37,5 2 1 

Недостатня 

підготовка учнів 
30 15 114 57 14 7 40 20 2 1 

Недостатня 

кількість 

матеріалів по 

екологічній 

проблематиці 

31 15,5 78 39 10 5 69 34,5 12 6 

Незацікавленість 

учнів 

екологічною 

проблематикою 

21 10,5 86 43 11 5,5 73 36,5 9 4,5 

Недостатнє 

виховання 

відповідальності 

з боку батьків 

67 33,5 96 48 13 6,5 21 10,5 3 1,5 

Нестача 

особистих знань 

екологічного 

спрямування 

12 6 53 26,5 14 7 87 43,5 34 17 

Недостатнє 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

кабінету хімії 

106 53 65 32,5 3 1,5 21 10,5 5 2,5 

Нестача 

інформації про 

зарубіжний 

досвід 

екологічної 

освіти та 

виховання 

42 21 95 47,5 11 5,5 42 21 10 5 

 

Причина 21. «Не маю з цим жодних проблем (велика кількість тем в хімії прямо 

пов’язані з екологічною освітою та вихованням)» 

Варіанти відповідей Кількість % 

Однозначно «Так» 24 12 

Скоріше «Так» 92 46 

Не знаю 12 6 
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Скоріше «Ні» 66 33 

Категорично «Ні» 6 3 

 

 

Таблиця 3.7 

Значущість наведених ресурсів для покращення екологічної складової під 

час вивчення хімії в основній школі 

Ресурс 

Міра покращення 

1 2 3 4 5 

СА к-

ть 
% 

к-

ть 
% 

К-

ть 
% 

К-

ть 
% К-ть % 

Наведення 

прикладів 

екологічного 

спрямування 

3 1,5 11 5,5 49 24,5 62 31 75 37,5 3,98 

Навчання на 

природі 
7 3,5 30 15 43 21,5 68 34 52 26 3,64 

Експерименти 

екологічного 

спрямування 

8 4 19 9,5 18 9 55 27,5 100 50 4,1 

Листівки, газети 18 9 47 23,5 68 34 49 24,5 18 9 3,01 

Дидактичні ігри 7 3,5 21 10,5 47 23,5 73 36,5 52 26 3,71 

Екологічні 

проєкти, 

олімпіади, гуртки 

тощо 

8 4 11 5,5 39 19,5 78 39 64 32 3,89 

Вікторини 

екологічного 

спрямування 

5 2,5 14 7 54 27 82 41 45 22,5 3,74 

Розробка учнями 

цікавих завдань 

екологічного 

спрямування 

3 1,5 14 7 19 9,5 78 39 86 43 4,15 

Екскурсії 

екологічного 

спрямування 

5 2,5 6 3 28 14 53 26,5 108 54 4,27 

Бесіди 

запрошених 

фахівців з учнями 

13 6,5 25 12,5 27 13,5 62 31 73 36,5 3,79 

Виховні 

позаурочні заходи 

екологічного 

спрямування 

5 2,5 22 11 37 18,5 87 43,5 49 24,5 3,77 

Зарубіжний досвід 

екологічної освіти 

та виховання 

13 6,5 22 11 45 22,5 62 31 58 29 3,65 
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Значущість основних джерел інформації екологічного та 

природоохоронного змісту під час навчання хімії на уроках та 

позаурочний час 

Джерела 

інформації 

Міра значущості 

1 2 3 4 5 

СА к-

ть 
% 

к-

ть 
% 

К-

ть 
% 

К-

ть 
% К-ть % 

Інтернет (освітні та 

екологічні сайти, 

вебінари тощо) 

4 2 5 2,5 13 6,5 50 25 128 64 4,47 

Нормативно-

правові документи 
8 4 24 12 48 24 56 28 64 32 3,72 

Фахові методичні 

та наукові журнали 
5 2,5 36 18 44 22 66 33 49 24,5 3,68 

Книги, довідники, 

збірники завдань 

тощо 

3 1,5 20 10 50 25 71 35,5 56 28 3,79 

Засоби масової 

інформації 

(телебачення, 

газети тощо) 

4 2 14 7 53 26,5 87 43,5 42 21 3,75 

Регіональна 

інформація 
7 3,5 25 12,5 49 24,5 68 34 51 25,5 3,65 

Відвідування уроків 

колег, обмін 

досвідом з колегами 

7 3,5 22 11 50 25 63 31,5 58 29 3,72 

Участь в 

методичних 

конференціях, 

семінарах 

4 2 15 7,5 41 20,5 69 34,5 71 35,5 3,94 

Спостереження 

учнів 
4 2 14 7 28 14 79 39,5 75 37,5 4,04 

Ваші 

спостереження 
1 0,5 5 2,5 24 12 86 43 84 42 4,24 

Курси підвищення 

кваліфікації 
13 6,5 16 8 36 18 72 36 63 31,5 3,78 

Зарубіжний досвід 

екологічної освіти 

та виховання 

9 4,5 25 12,5 31 15,5 73 36,5 62 31 3,77 
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Таблиця 3.9 

Частота використання основних джерел інформації екологічного та 

природоохоронного змісту під час навчання хімії на уроках та в 

позаурочний час 

Джерела інформації 

Міра частоти використання 

1 2 3 4 5 

СА к-

ть 
% 

к-

ть 
% 

К-

ть 
% 

К-

ть 
% 

К-

ть 
% 

Інтернет (освітні та 

екологічні сайти, 

вебінари тощо) 

5 2,5 2 1 30 15 64 32 99 49,5 4,26 

Нормативно-правові 

документи 
15 7,5 29 14,5 68 34 53 26,5 35 17,5 3,33 

Фахові методичні та 

наукові журнали 
12 6 32 16 60 30 64 32 32 16 3,36 

Книги, довідники, 

збірники завдань тощо 
2 1 20 10 56 28 74 37 48 24 3,73 

Засоби масової 

інформації 

(телебачення, газети 

тощо) 

6 3 23 11,5 54 27 77 38,5 40 20 3,61 

Регіональна 

інформація 
10 5 34 17 56 28 64 32 36 18 3,41 

Відвідування уроків 

колег, обмін досвідом 

з колегами 

16 8 32 16 64 32 68 34 20 10 3,22 

Участь в методичних 

конференціях, 

семінарах 

11 5,5 27 13,5 48 24 75 37,5 39 19,5 3,52 

Спостереження учнів 5 2,5 28 14 45 22,5 74 37 48 24 3,66 

Ваші спостереження 2 1 15 7,5 29 14,5 77 38,5 77 38,5 4,06 

Курси підвищення 

кваліфікації 
22 11 23 11,5 39 19,5 60 30 56 28 3,53 

Зарубіжний досвід 

екологічної освіти та 

виховання 

24 12 32 16 51 25,5 60 30 33 16,5 3,24 
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Таблиця 3.10 

Теми екологічної освіти та виховання, які найлегше та найважче 

інтегрувати в зміст вивчення хімії в основній школі 

Теми екологічної освіти та 

виховання 
СА Порядковий номер 

Збереження біорізноманіття 9,6 12 

Обезліснення 9,1 10 

Ерозія ґрунтів 9,3 11 

Раціональне використання 

природних ресурсів 
4,5 5 

Забруднення повітря, води, 

ґрунтів 
1,9 1 

Зменшення озонового шару 4,1 4 

Кислотні дощі 2,9 2 

Використання енергії 5,6 7 

Відходи 3,2 3 

Урбанізація 8,7 9 

Харчові продукти і добавки 

до них 
5,2 6 

Здоровий спосіб життя 6,1 8 
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Додаток П. 

 

1. Вважаю, що даний аспект виховання є недостатнім і потребує більшої 

уваги. Слід внести відповідні зміни у навчальні програми, зменшити/спростити 

обсяг навчального матеріалу, а натомість збільшити обсяги ужиткових знань з 

хімії, екологічного та природоохоронного характеру. 

2. Як і виховання в цілому так і екологічне виховання починається в сім’ї, 

тому природоохоронне виховання в шкільному курсі є малоефективним, бо є 

штучним. 

3. На мою думку недостатньо уваги приділяється утилізації хімікатів після 

проведених дослідів чи використання у побуті. Потрібно більше інформації у 

підручнику про те, чим ці речовини можуть зашкодити середовищу і живим 

організмам якщо потраплять у довкілля. Вважаю, що школи мають мати сучасні 

прилади для вимірювання забруднень повітря, води, грунтів, щоб учні не лише 

абстрактно уявляли, а бачили реальний стан речей, можливо тоді стануть більш 

екологічно свідомими. 

4. На мою думку, для кращого опанування екологічного матеріалу, для 

наочності школам не вистачає гарно надрукованих актуальних роздаткових 

матеріалів, журналів, карт місцевостей з різними типами забруднення та 

екологічного становища. Інколи краще один раз побачити аніж сто разів почути. 

Звісно велику кількість підборок робить сам вчитель, але не завжди є 

можливість показати презентацію на уроці (бо треба записуватись заздалегідь в 

кабінет інформатики), чи щоразу друкувати актуальні на сьогодні кольорові 

карти, графіки тощо. 

5. Кожний урок повинен переплітатись з природоохоронною діяльністю в 

своїй місцевості. 

6. Це лише складова виховних заходів. Головне навчання хімії, а не 

виховання. 
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7. Екологічне та природоохоронне виховання обов’язково повинно мати 

місце у вивченні хімії. На уроках найчастіше можна знайти час, щоб привернути 

увагу до екологічних проблем, пов’язуючи їх з вивченням речовин та явищ. Все 

залежить від бажання і обізнаності у даному питанні вчителя. Хотілося мати 

можливість виділяти більше часу на презентації учнями власних досліджень та 

пропозицій. Щоб вони мали можливість бачити перспективу власних 

досліджень і щоб це не було відірвано від життя, а було дійсно необхідним. 

8. З власного досвіду найкраще воно здійснюється при виконанні 

дослідницько-пошукових та науково-дослідницьких робіт одним або групою 

учнів з послідуючим представленням результатів на широкий загал. 

9. Екологічне і природоохоронне виховання в шкільному курсі «Хімія» 

дуже важливе, особливо в поєднанні з міжпредметністю з іншими науками. 

Коли діти бачать і головне розуміють зв’язок між всіма проблемами екології і 

своїм власним здоров’ям, то це вже крок вперед. Залишається тільки, щоб ці 

знання не були просто теорією уроку. Щоб батьки починали природоохоронне 

виховання змалечку, тоді в майбутньому кожен маючи теоретичні знання і 

правильне виховання зможе змінити не тільки відношення до проблем, а й 

покращити екологічний стан навколишнього середовища. 

10. Важливе питання, дуже актуальне. Проблема щодо реалізації не тільки 

в малій кількості годин хімії, через що не завжди вдається логічно об’єднати 

екологічну проблему і теоретичний матеріал. Проблема ще й в тому, що 

екологічні проблеми у нашій державі вирішуються не дуже добре, виховувати 

лише на негативі неможливо. Немає державного екологічного патріотичного 

діяльнісного підходу. Як приклад – збирали батарейки (перед цим обговорили 

їх хімічний склад і шкоду у зв’язку з цим), а потім з’ясували, що в Україні їх не 

утилізують. І таких прикладів – безліч. Листівками і агітбригадами проблеми не 

вирішити. 

11. Природоохоронна діяльність часто відірвана від трудової, тому охорона 

природи в уявленні учнів виступає альтернативою виробництву. Через це 
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виховний потенціал екологічних знань учнів і можливостей виробництва не 

реалізуються повною мірою і не забезпечують формування належного рівня 

елементів екологічної культури. Щоб ліквідувати цей розрив у школярів, 

необхідно, щоб найвища екологічна культура і знання були насамперед у 

кожного викладача, вчителя, вихователя. 

12. Екологічне та природоохоронне виховання вимагає від кожної людини 

вміння прогнозувати й запобігати можливим негативним наслідкам своєї 

діяльності. Вивчаючи предмет хімії ми повинні максимально донести до учнів 

інформацію про екологічне становище в світі та нашій країні зокрема, виховати 

в них бережливе ставлення до природи, до самих себе. Адже саме на уроках 

хімії ми можемо звернути увагу учнів на практичне застосування речовин, їх 

вплив на навколишнє середовище, сприяти посиленню екологічної 

спрямованості, щоб наблизити дітей до їхнього життя, життя суспільства. 

13. Оскільки це проблема №1, то вона має проходити червоною лінією в 

усьому плануванні курсу «Хімії» і замість розділу «Для допитливих» у 

підручнику ввести рубрику або розділ «Проблеми навколишнього середовища, 

пов’язані з хімією». 

14. Екологічна освіта та принцип сталого розвитку має стати в основі 

освітнього процесу, особливо предметів природничого циклу. Навчальні 

програми природничих предметів повинні змістовно пов’язуватись між собою, 

а отримання знання на цих предметах скластись у пазл екологічної свідомості 

випускника школи. І екологічна освіта населення – це має бути державна 

програма: розпочинатись з сім’ї, поширюватись в соціумі і поглиблюватись в 

школі під час освітнього процесу. 

15. Ефективність екологічної освіти й виховання школярів залежить не 

лише від обґрунтованого добору змісту навчального матеріалу, а й від 

особистісної орієнтації педагогічних технологій, яка досягається такими 

шляхами: зосередження уваги під час вивчення матеріалу екологічного змісту 

на корекції наявного в учнів екологічного досвіду та відповідних ціннісних 
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орієнтацій, оскільки вони досить часто мають споживацький характер; розгляд 

проблем довкілля не в загальному плані, а як таких, що стосуються кожного й 

на які кожен впливає в повсякденному житті. 

16. Вважаю за доцільне не виносити екологічне виховання окремою темою, 

а забезпечити можливість інтеграції за допомогою проектної діяльності та 

спеціальних завдань до параграфів підручника. 

17. З метою формування екологічних знань у шкільному курсі «Хімія» слід 

передбачити завдання з екологічним змістом, але не обтяжувати екологічними 

проектами, які не завжди реально виконати. 

18. Діти із самого дитинства не мають розуміння, що потрібно берегти 

природу. На прикладах з підручника, методичної літератури, наукових журналів 

дуже важко провести екологічне виховання. Приклад батьків, суспільства, 

оточуючих має набагато більший вплив. У нас в селі були зловлені і з’їдені 

дітьми, під керівництвам батьків, сім’я лебедів, що мене сильно шокувало. 

Потрібно в шкільний предмет хімії включити досліди пов’язані із екологією, із 

забрудненням довкілля, щоб це залишилося в пам’яті дітей і вони цього не 

забули. Впроваджувати не багато (2) проекти на рік, але такі, які легко виконати 

і щоб виконали всі і ця робота залишила вагомий вклад в душі дітей. А один 

учитель – в полі не воїн. 

19. Дуже мені сподобалися слова, які я прочитала на міжнародній 

конференції Пілігрим: «Живучи свідомо – творимо майбутнє» Екологічне 

виховання мусить спиратися на християнські засади, а ми вчителі мусимо вчити 

відповідально і переконливо, дієво, щоб діти практично переконалися у 

шкідливому впливі тієї чи іншої речовини. Вчити треба не тільки дітей, але і 

залучати до практичних занять батьків, громадськість. На предметі «Хімія» є 

велика потреба і можливості екологічного виховання. 

20. Дуже важливим є раціональне використання природних багатств, 

чистота довкілля, альтернативні джерела енергії. Тому ці аспекти мають 
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найширше висвітлюватись у змісті навчального матеріалу. На мою думку мають 

бути завдання екологічного спрямування, які б мали економічну складову. 

21. Збільшення кількості годин на викладання курсу хімії в основній школі 

(1,5 год.- не вихід!), більш змістовні курси підвищення кваліфікаціі, можливо, - 

з виїздом на об’єкти відповідного спрямування. 

22. Скільки на уроках не будемо говорити про екологію, це не дуже 

допоможе. Краще залучати дітей до практичних проектів місцевого значення. 

23. Я вважаю, що екологічне та природоохоронне виховання повинно стати 

для людей способом мислення, поведінки, реальністю дій. Набуття кожною 

людиною екологічних знань має здійснюватись на всіх етапах формування 

особистості. Екологічна освіта – це не тільки отримання відповідних знань в 

навчальних закладах, але й система безперервного багатоступеневого 

екологічного інформування і пропаганди. Результатом екологічного виховання 

стає формування у людини свідомого сприйняття довкілля, почуття особистої 

відповідальності за діяльність, пов’язану з перетворенням природи, упевненості 

в необхідності бережливого ставлення до неї. 
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Додаток Р. 

 

Таблиця 2.1 

Порівняння Навчальних основ екологічної освіти для початкових і 

середніх шкіл СР (Екологічний мінімум) та обсяг хімічних знань 

підручників основної школи СР 

Навчальні 

основи 

екологічного 

виховання для 

основної та 

середньої школи 

/Екологічний 

мінімум/ 

Teми тa питання які розглядаються у процесі 

вивчення хімії (з підручників) 

 

Збереження 

біорізноманіття –

розноманітності 

життя на нашій 

планеті 

 

Обезліснення  

Ерозія ґрунтів  

Раціональне 

використання 

природних 

ресурсів 

 

Вода: денна потреба для однієї особи; 

Джерела вуглеводнів: при сучасному темпі   

використання за 40 років будуть вичерпані світові      

запаси нафти, а за 60 років природного газу, запасів 

вугілля мало би вистачити на 250 років; 

Палива: невідновлювані енергетичні ресурси треба 

використовувати раціонально і переходити на 

альтернативні джерела енергії, наприклад: сонячну, 

енергію вітру, припливну та геотермальну; 

Забруднення 

повітря, води, 

ґрунтів 

 

Вода: питна вода (побутове забруднення води); стічні 

води (промислове забруднення води); 

Повітря: найпоширеніші джерела забруднення повітря: 
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• промисловість (металургійна, хімічна, будівельна - 

виробництво цементу),  

• енергетика (теплові та електростанції),  

• транспорт (вихлопні гази),  

• сільське господарство (метан від великої рогатої 

худоби); 

газоподібні забруднювачі – оксиди Сульфуру, Нітрогену, 

Карбону; 

забруднюючі тверді частки: 

• дим – тверді частинки (напр. пил, попіл, кіптява); 

• туман - суміш малих крапель рідини в газі; 

• смог – суміш туману, пилу та газів згоряння; 

дії направлені для підтримки чистоти повітря: 

• промислові підприємства зобов'язані 

встановлювати різні уловлювачі газоподібних 

викидів - обмежувати викиди та модернізувати 

виробництва, які забруднюють навколишнє 

середовище; 

• в автомобільній промисловості: 

- розробляти нові конструктивні елементи, додаткові 

пристрої (наприклад, каталізатори), що 

забезпечують меншу шкідливість вихлопних газів, 

- виробляти транспортні засоби з альтернативними 

приводами (наприклад, електропривід, газовий 

привід). 

Кисень: озон в приземному шарі повітря є отруйним, 

шкодить людині, є отрутою для рослин, особливо для 

смерек; 

Джерела вуглеводнів:  

• вугілля – спалювання вугілля спричиняє 

забруднення навколишнього середовища 

продуктами згоряння, такими як діоксид сірки, SO2, 

оксиди Нітрогену, NOx,  сполуками Арсену, золою 

та іншими забруднюючими речовинами, які 

виділяються з домішок вугілля; 

• нафта – аваріями на суднах особливо 

забруднюється вода морів; нафтові аварії 

відбуваються також у нафтопроводах що сприяє її 

витоку в грунт та забруднює підземні джерела 
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питної води; переробка великих об'ємів нафти 

також призводить до небезпеки нафтових пожеж; 

• природний газ – небезпека вибуху. 

Бензин: автомобільний транспорт спричиняє 

забруднення повітря приблизно наступним чином: - 60% 

оксидів Нітрогену NOx, 70% оксиду Карбону (ІІ) CO, 40% 

оксиду Карбону (IV) CO2 та 30% оксиду Сульфуру (IV) 

SO2; до недавнього часу використовувся бензин із 

додаванням сполук Плюмбуму, які оберігали двигун, але 

як отрута шкодили людям та природі; витік бензину, 

дизельного палива та олив в ґрунт може спричинити 

забруднення джерел питної води; 1 літр бензину або 

нафти здатний забруднити приблизно 5 мільйонів літрів 

питної води; 

Галогенпохідні вуглеводнів: використання 

галогенпохідних приносить набагато більшу екологічну 

проблему; тому що галогенпохідні в природі не 

зустрічаються, добуваються лише синтетичним шляхом, 

тому вони природно не розкладаються – свою дію 

зберігають протягом багатьох років; якщо залишки 

розчинників не збираються та не видаляються відповідно 

до правил, напр. знову не переробляються, можуть 

отруїти джерела питної води; 

Палива – вугілля, бензин, природний газ; 

Пластмаси, синтетичні волокна: на відміну від 

природних речовин, більшість пластмас природним 

шляхом не розкладаються; їх відходи тривалий час 

забруднюють навколишнє середовище, а природа з цим 

не може впораєтися; оскільки більшість пластмас 

біологічно не розщеплюються, вони стають екологічною 

проблемою; конкретним рішенням є сортування відходів 

та його переробка, виробництво інших видів пластмас, які 

будуть будуть біологічно розкладатися; ще одна тіньова 

сторона використання пластику – горючість – виникнення 

диму та інших небезпечних для життя речовин; 

Mила та шампуні містять в собі пом’якшувачі води – 

фосфати, які допомагають прати та захищають пральну 

машину, але потрапляючи у поверхневі водойми із 

стічними водамизабруднюють їх; порушують біологічну 

рівновагу у воді; спричиняють інтенсивний ріст 
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водоростей, які споживають кисень з води; миючі засоби 

природно розкладаються лише частково, тому вони 

повинні використовуватися у встановлених кількостях, 

щоб вони не забруднювали водотоки, річки та озера; з 

екологічної точки зору, треба надавати перевагу миючим 

засобам без фосфатів; 

Хімія в сільському господарстві: неправильне 

дозування добрив в грунт може завдати серйозної шкоди 

природному середовищу, наприклад, надлишок фосфатів 

у водотоках викликає надмірний ріст водних рослин, їх 

відмирання, гниття, що робить воду непридатною; 

використання пестицидів може призвести до забруднення 

водойм. 

Зменшення 

озонового шару 

 

Повітря: “озонова дірка”, причини та наслідки (рак 

шкіри, пошкодження зору і т.д.) 

Оксиген: озон у верхній частині атмосфери є важливим 

для життя на Землі, оскільки він затримує шкідливу 

частину сонячного та космічного випромінювання; 

зменшення озонового шару обумовлено деякими 

хімічними речовинами, які потрапляють у повітря і 

розкладають озон (наприклад, деякі сполуки хлору та 

брому); 

Галогенпохідні вуглеводнів: фреони та галони 

використовуються як холодоагенти в холодильному 

устаткуванні, аерозольних спреях, а також як засоби для 

чищення та у вогнегасниках; у верхніх шарах атмосфери 

реагують з озоном, який захищає земну поверхню від 

надмірного впливу ультрафіолетових променів сонячного 

світла; озон розкладається на кисень, що призводить до 

зменшення  озонового шару та збільшення озонової дірки. 

Кислотні дощі 

 

Оксиди: діоксид Сульфуру та оксиди Нітрогену реагують 

з водяною парою у повітрі і утворюють так званий 

"кислотний дощ”, який негативно впливає не тільки на 

організми, але й на будівлі та промислові об'єкти. 

Парниковий 

ефект 

Повітря: парниковий ефект, зв'язок з глобальним 

потеплінням Землі, причини його виникнення – оксиди 

Карбону та негативні наслідки; 



372 

Оксиди: вуглекислий газ у великих кількостях викликає 

парниковий ефект; 

Споживання 

енергії 

 

Джерела вуглеводнів: 

- вугілля (коксовий газ, кокс); 

- нафта (бензин,гас, газові мастила); 

- природний газ; 

Палива 

Бензин 

 

Урбанізація  

Перенаселення  
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Додаток С. 

Розподіл балів тестування 

Таблиця 3.1 

Розподіл результатів тестування учнів за складовими компетентності 

Тема Завдання 

Складові компетентності 

Знаннєва 

(бали) 

Діяльнісна 

(бали) 

Ціннісна 

(бали) 

Вода і повітря 

1. 4 4 - 

2. 4 - - 

3. - 2 - 

4. 5 - - 

5. - - 2 

6. - - 1 

Основні класи 

неорганічних сполук: 

Кругообіг вуглецю 

1. 1 - - 

2. 1 - - 

3. 1 - - 

4. 2 - - 

5. 6 - - 

6. - 8 - 

7. - 3 - 

8. - 4 - 

Роль хімії в житті 

суспільства: Небезпека 

навколо нас 

1. 2 - - 

2. - 1 - 

3. - 4 1 

4. 1 5 1 

Основи органічної хімії. 

Відходи. 

1. 2 3 3 

2. - 4 5 

Максимальна к-сть 

балів 
 29 38 13 

 


