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Екологічна компетентність дітей – основа розвитку особис-

тості у ХХІ ст. у контексті реалізації стратегії збалансованого роз-

витку та гарантування виживання майбутніх поколінь в умовах 

наростання глобальної екологічної кризи та незворотності швид-

ких кліматичних змін.  

Компетентність – це здатність приймати рішення й нести ві-

дповідальність за їхню реалізацію у різних галузях людської діяль-

ності. Поняття компетентності передбачає сукупність фізичних та 

інтелектуальних якостей учня і властивостей, необхідних їм для 

самостійного й ефективного виходу з різних життєвих ситуацій, 

щоб створити кращі умови для себе у конструктивній взаємодії з 

іншими [3]. 

Компетентність означає наявність знань про діяльність у різ-

них життєвих ситуаціях людини, навичок творчого володіння інте-

лектуальним і фізичним інструментарієм [4], здатність взаємодіяти 

з іншими людьми в різних ситуаціях, враховуючи і конфліктні; 

характеризує повноту, достатність та адекватність здійснюваних 

дій, що базуються на наявності різнопланових глибоких знань та 

відповідного практичного досвіду [2, 3]. Аналізуючи компетент-

ність необхідно враховувати не тільки те, що знає людина (знаннє-

ва компетенція) і якими методами вона користується, але й те, що 

рухає її діями (мотивація), які погляди вона поділяє (ціннісний 

аспект особистості), як вона реагує на різні ситуації (емоційна та 

психологічна стійкість і зрілість, відповідальність за власні дії), 

причому все це розглядається не окремо, а в цілому. 

Проблема вивчення екологічних викликів, як основа форму-

вання екологічної компетентності має міждисциплінарний харак-

тер. Найповніше вона розкривається у географії, однією з наскріз-

них змістових ліній вивчення якої у середній школі на рівні з ліні-

єю «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підп-

риємливість і фінансова грамотність» є «Екологічна безпека і ста-
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лий розвиток» [2]. Її метою є формування в учнів громадянської 

активності, відповідальності й екологічної свідомості, готовності 

брати участь у вирішенні питань довкілля і розвитку суспільства. 

Позитивом є й те, що у шкільній освіті навчальний курс географія 

‒ єдиний предмет, який розглядає екологічну тематику через приз-

му перебігу екологічних проблем на п’ятьох просторових рівнях: 

глобальному, макрорегіональному, загальнодержавному, субрегіо-

нальному і локальному [1]. Застосування цього підходу дає змогу 

формувати в учнів цілісну картину світу щодо екологічних викли-

ків сьогодення з посиленим акцентом на особливостях перебігу 

проблеми на території власної держави, регіону, місцевості прожи-

вання.  

Імплементація змістової лінії «Екологічна безпека і сталий 

розвиток» при вивченні географії у середній школі забезпечує [1, 

с. 14-15]: 

 розуміння унікальності природних та антропогенних 

ландшафтів; 

 усвідомлення деструктивного впливу діяльності людини 

на природні комплекси різного масштабного рівня; 

 готовність до оцінки наслідків діяльності людини щодо 

природного довкілля;  

 можливість прогнозувати розвиток екологічних проблем 

на локальному, субрегіональному, загальнодержавному, глобаль-

ному рівнях. 

Екологічна компетентність та проблема її формування у про-

цесі засвоєння учнями курсу «Україна і світове господарство» 

(9 клас) наскрізно проходить через увесь процес навчання. Її фор-

мування (на прикладі географії у 9 класі) розпочинається з теми 

«Національна економіка і світове господарство», де учням пропо-

нується ознайомитися з поняттям «національна економіка» та про-

аналізувати чинники, що впливають на її формування, де вагому 

роль відіграє екологічний чинник. Останній виступає у ролі стиму-

лятора розвитку національного господарства, загалом, чи окремих 

сфер, зокрема – становлення туризму, рекреаційної діяльності, 

медичної сфери тощо) або його обмежувачем – діяльність у районі 

видобутку корисних копалин, діяльність на постмайнінгових тери-

торіях тощо.  
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Найповніше формування компетентності здійснюється у темі 

«Глобальні проблеми людства», де учні мають змогу проаналізува-

ти геопросторові особливості глобальної екологічної проблеми у 

світі, пов’язати прояв проблеми з розташування та функціонуван-

ням небезпечних промислових підприємств на території свого 

проживання, звернути увагу на вплив інтенсивних транспортних 

потоків (автобани, транспортні габи, морські й річкові порти) на 

здоров’я людей і природне довкілля тощо. 

Наскрізною ниткою формулювання екологічної компетент-

ності проходить через теми розділу «Первинний сектор господарс-

тва», вивчивши які учні повинні усвідомлювати свою відповідаль-

ність за розвиток сільського господарства в державі, збереження 

лісових ресурсів, критично аналізувати обсяги видобутку корисних 

копалин в державі та пропонувати альтернативні варіанти розвитку 

сфер господарства на постмайнінгових територіях.  

Після вивчення розділу «Вторинний сектор господарства» 

учні мають володіти навиками аналізу впливу промислових підп-

риємств на довкілля за регіонами України та на локальному рівні, 

обґрунтовувати доцільність впровадження енергоощадних та сиро-

винноощадних технологій у господарство. 

Вивчення тем розділу «Третинний сектор господарства» дає 

змогу учням усвідомити важливість використання екологічних 

видів транспорту, впровадження обмежувачів для розвитку туриз-

му та рекреаційної діяльності, доцільність створення природоохо-

ронних територій тощо. Наприклад, при опрацюванні теми «Тран-

спорт» для формування розуміння катастрофічності екологічного 

навантаження автотранспорту у великих містах доцільним є прове-

дення сумісного з учнями соціологічного дослідження на тему 

оцінки відношення населення до автотранспорту у місті з погляду 

шумового і світлового забруднення, порушення цілісності соціаль-

ного середовища проживання, особливо в нових висотних житло-

вих мікрорайонах тощо. Це дасть змогу не тільки розширити еко-

логічний кругозір учнів й посилити їхню екологічну компетент-

ність, а й поглибити їхні пошукові навики, підвищити почуття ін-

дивідуальної й колективної відповідальності, посилити зацікавлен-

ня до вивчення географії у школі шляхом розкриття прикладного 

аспекту предмета. 
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З метою підвищення екологічної компетентності учнів, а та-

кож ознайомлення із технологіями виробництва, функціонуванням 

промислових, транспортних, сільськогосподарських підприємств, 

закладів сфери послуг доцільним є проведення у руслі засвоєння 

курсу «Україна і світове господарство» навчальних екскурсій на 

промислові підприємства та заклади сфери послуг. Наприклад, у 

межах м. Львова, це може бути панчішно-шкарпеткова фабрика 

«Весна» (вул. Дж. Вашингтона), підприємство із виробництва ме-

дичної апаратури «РЕМА», транспортно-логістичне підприємство 

«Міст-Експрес» чи «Нова Пошта», підприємство із гуртового та 

роздрібного продажу сільськогосподарської продукції «Шувар» 

тощо. 

Акцентування уваги на уроках географії на екологічну скла-

дову життєдіяльності людини, необхідність дотримання й популя-

ризації у повсякденному житі концепції сталого розвитку, пропа-

гування досягнення цілей тисячоліття проголошених ООН, відмо-

ви від надмірного споживання товарів і послуг тощо сприятиме 

формуванню екологічної компетентності учнів. 
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